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 مضر هشام لوؤمب او لعافلا بالا فرأل لوعشملامسا ٠
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 000 04 يول تا وهب
 000 1 0 و قلاب ٍتبتكوخ فلا ةلا ولع ةلخابلا يد ةناهتسالاوا
 ا انيدشسمو ا ابحاصم ىارتب او هدب اال او هنأ اسأل ؛لب اون

 با بارعادحا قلن كال امولذا ب عا لحال يعم لحا د هو محرلا نمجرلا
 م "اهنا ضلاوامحاصمو اانعئتسنةَت :منوكت لبى اهتباب الو ٌئدشب| 1

 : بوما هن اهتسال اوال وا ةبحاصملا ل تلق ناذ الموتي ابدولعتم ٠١
 رورايسمالا م ةلالا ةازثم ات دئ ا ىسا لسزغت ايف نال ةئاعتسالا نالوا ةرحاصلان ا 1

 ا زلال تيسكو قحلا دبع نب هتف يأبنو دب تيل شل ناك ما

 ا راي ذا وصول الما افلا سواءا "'* ًانبلا درنلا فرحا وحنإل ناو ياو اب بسافر ةيفحلا ُء
 ا يئو| مساق ىف هدد دوم اوبغ محلا مالرسكو هن اذو نطعلاو اوك فلالع ظ

 , ناكر خاهرو بعهد ةراج تاي تسكن افدبعى سولو اهيا مال
 0 رمل العتاد ناذ ارمي وسدمو ءانتبالل تنا/كت خف ناو مدتم

 ومريغ مم ركنلو ا هلو كإ وع بئباخو ا بطإ خان هاذ ! لصال ادعت
 يبل اسمو ايلا ةبسانل سكن اق ومت نحو كتلا فالغال ٠
 انعدو ةلوسبال اهانعمو حالا هانعمو نشا ف ةعوتجم هيوامسلا 0
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 1 تن لاي ل لوكس نر نامه الاب ةدلن اجاب
 ١ هرداو دوجوم لك هئم دّمسن ىذل ادوجولا' لمتد هرم نال ةلاشالل
 سناك الجير نوب صبلا لاق دماحلا ميمجم قديسملا دوجولا بجاولا تاذل العر
 دوبعم كل عدلا لفل قاطبو مام ام لصااول اق قشم نوينوكلا لاقو
 زئافلا ةرها ةكيح تاقث هلال اراصف ةفرعلا لا هيلعل خد امش لط !ءوا تح
 تاو لوالاداللا تنكساف هائلا اصف ةزيطلا تو ذحيو ةنكاسلاماللا لا
 7 ١ قجدوبملالعٍبلغم هرداراصف مظعتلا و نيلثلا مجال ةيناثلا 2

 00 ك*”ةئلابفا انش نإ. هتيتمناتنبص ممعرل نميرلاو ريغ عقل طي الف د
 ١ لضم باب ىلا هياقنو رالي ةلزتم ةليزاتب حرر دصم ب

 0 هتفصاسا امو تاز ىساءن هنئالةحرلا نمرل العذل الجل ظفل مدقورغلاب ظ

 نجيهب صاخهن ال مجلالعرجرلا مدقو ةنسل الع مدتم تاذلاو
 ةلياةنالوم اعلا لعمدّتم صاخلاو مجرلا ف النجع نحر هكا لاقي الذ ١
 هلق ليش ذا مكايلايفعلا ةدايز ردت ءانبلاة دايز نال ميجرلا نم

 2 كزكنملالعو جوبتملاو اتلا نيب لصئللل مسبق ءرر مس ىلعنقولااو
 زر يتلا الافماك دال تدل نه يجد لعاو ماف اكل ضو

 ظ هسالصر لان ديسو عر ثمل ظنللا هز الن فلا ناتسبل هري ةرارم
 َ لودي هلوق توالت دمتي ]هْذهو هنوالتب دبعنللاز اال |سو هيلع

 ٠ 2 هلع ؤرحاتمنوك نا معو دبلاتلارعة طخ لا هدثت ىلا ةراش هيف
 لوفيوراصتخاب ىناوش ماةضاملا لا اة ران عراضلابىنالااصعو
 ما نسعلا تيكش هن افلا هئييعةئض تلثن ىطني نزول فنه لصا

 ١ قيقروانا/يارح ناشالاانههب دارملادبعلا هلوق راصتخاب يئن
 ظ اتخاو عوضخلاو لاذتل اى قا دوبعلا نم ذوحام سول كولممهن ال
 'اذاع دبعايب ل |ىدعدت ال لضانلو تافصلا ف شاد ولاد صولا انه
 هكيادوا نشل ربك ىاوتنملا ئعبربفلا هلق فاوس »اى اسا فرش ا
 رحتس ١سانلاابربإ اب لاق هدع كنس ال دح لكل مر ال فصول ا انهو
 (”  ريردلالادباعربصل ادربثفلاب قثاعتم هيلوهلا لوك هساىلا'نشفلا
 0 نع هدبااثه هب دارملاو ضعم نين ال وع إعقلطيو ةرالولا نمزوحام
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 ةسكبرو سم هيلول ةزص فلا هلوق ئئلاب هذ صول دب لجو
 ”يضراعلانوكسلاب لح لاذمتشا اهرورظ نم نم هرخالع ةردتم
 لعنل الوعفم هبصبو فو ذحن ا دتبلر بخ ه مقر زوبع مىجسلا
 لماكللا يالاكلل هيف لاو فسح ا هئ اس ندومسا ئغلاو فو نحت
 هلوق ناونْس ها ةادعام لك هيلارثتفملاةاوسام لكن عقلا
 رّشااملع نايب فطعوادبعل ! نمل دبوهو فلوملا مساوعرلاخ
 تيعاو لماوعلا بسحب برعا ابملع مدقت اذا ةف حملا تدن نانم
 مناف اريلع مدقت اذا ةركنلا تعن فالخج ناب فطعواالدب ى
 اثحوم هيل معاشلا لوقكل ماوعلا بسجوه برعتو لاحلالع صن
 دلاخ نمن اببئطعوال دب سلوق راصتخاب ىاونش ها للط

 نيروكذم نيلعنيب َهَقْن ناطرشب فلا نودب معرت ةلظذللا لهو ٠
 دبعو مذحاو |طسلا طسو ثنوكي ناولو اللاب فاشلا نوكي ناو
 ىلا نباهلوق ىقاونس ماقلول اد اؤوهو هيلا فاضم هسا
 نابئزطعو ا هنم لدب هز |لعهردادبعل عي اتهن واعجاب نب اركب
 هيلا فاضمركبو فاضم ىب او هيلا فاضم ىاو فاضم ناو
 لونالا| لاو يهز ال ا هماملل ٌةبش دلال ةذص هفرلاب ىرهز ال! هلوق
 ؛انبدرد ادبعل ةذص ةرج دول عز وجو ركذي نا نضر ش اوه ىذلا
 لاذتْسالا لجال هيف هتمافال هيلا بس اءاواضب اارىهز ناك دهن ىلع
 . ىلعت سيل ةلعاذملاو ةاناجو هلباق يهد 'هلماع ءلوقلعلاب
 ؛ اعدلا اس اابنم دارملا ةلججا هذ هو لعذلا لص ىدعمب يرش ابرباب
 ىّرْسا نادضالا؛|ىس نسور ىهاظلا ىنخحلاو قيدوتل ئطللاو هسشنل

 اوم هتلذج نكت هفطل ناب ان ذي فصول اذيرب اا او ىطعملادبع
 ه ارجاو هلوذراصتخاب ىنين ما نوبشعال ثيحنلمرش اي مولع

 ماجرسارب) او ةاياع عيمجدي اوعلاور لّمسالاو ماو للا«! جالابدارملا
 مد !مرلل اىدتملاو فوصوملل ةزصلاةؤاض ا نمةئاضالاوربخ] كل
 ئدمةلياع جدي اوعلاب دال نوكين المو ظياعلاكربتارمديلع
 اىبلاوب اما!كرب مدي اوعياةيناسةئاضالا)فوملاوةلصلا
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 برعالاررمابرل لحال ىدعم ةيناشن ا اظفل ةيرجخ ءارجا ةلمجو فصتنب
 :ل امل اوه ةلمرملا اح لاب ىفح ا هلوق رحل هاهلماعةل جك ذكو
 [؟2  ىهواهركو :امهلا حدب ةوانحلانموهؤ ا هساولريثكل او ماركالا

٠ 

 | لف ةلحلاو_هخوالتبم هسدجلا هلو تبن ه!ماركالا ف ةغلابملا 0 < ىداشو اركاب 7
 انهامك ةلمجالا بن الام فمن امولاق نال لوقلالوممصن 0
 م 0

 © دصقادرفموا لعشو ا ةرصَف تاك ةلمكج اعمى دوياد نموا

 © لئاضفلابقاعت هاوس يجبتلاي !مظعتلاةبرجطحىر اينجل ليما "©
 ناسللاوهو صاخ# درو الما ةرثن ةلباقم و ناكءاوسر ضاوثلاب ما"

 مم نلاوهو اشنلا؛انشلاب ميم اهريخو ةينلاوهو ماعهتلعتسو

 ىرطضالا ىرابتحالابو عيشلا ليما, ون اكرال ابن كامن اسللاب د
 ةرخالا شايل لوقل اكةيرزسلا ةبرجواع ن اكام ميظعتلا ةيرجواتب
 زاك ب بسل لم امظعت نحئمبي لعف اف رعو موكلازنيزعلا تناك اق ذ

 رلوكب رسبوهو صاخ هزلعنمو ةريغو نال لاوهو ماعود روث |نم
 اىنم دوج ان الا ذاايذ نادمة بج ىرجو صوصخحو مو امزيدصانم
 هتروحو ملمريع ناكاذ ايف ىوغللا درؤنيو كن الب هيلع تينئاو
 . الاثم كمايقب هن نحواعنمن اكا ذااجف معلا دىشيسو كناسلب
 رياح مب للرد اه اام ميم بعلا فرص اف رعو اف ىعدجلا نع ةئلركشلاو

 ابل ٌرفصال ةل الجل ظل نمل دب هف سلوق نررحل» هج قاخ مولا
 ,فرعاةل الا ظفلو اني عت ديذت ال هلو مل لعافلامساةفاض نال

 االوهو ةركنل ابا ىعملا تعن هيلعمزل هل ةئصلعجولف فراعملا

 ريكشلاو ثيرغتلا ف هنم لد ىلا هتذباطمطرتنس ال هن الل دبلا ف الخ
 دب ناياذا ةيظفل لعافلامساةفاض انوكل و فرصتب ليعملادبع ١»
 ىطاملا يعم ناكا ذا اما ادغيو ان إل اديز براض ان هو لايقتسالاو الاخ لا
 ديراناث ”وةيونعمهتئاضاذ نمر قلطمو اسما دبر براضوحن
 مام هلق ةلالجلل تعفن هلوزج مد نمز قلطم ل هفرلا لوصح مقاس
 2 اظنل بمنلا هلوتمو لعبا لعاذلامسان ال طلغ مف ارب هنو رجلا

 © لعفلالعؤ اللاب ءانشل اة غل رجلا ظفلل ان ع ىااييز تلقكهظفل جب
007 
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 براضانصوغابونمواهردا ناركان لاو وغلابانورممنالاذاإلا ٠

 دللاو الحب وسصس الفذ هب ضوفخن هيلاتؤ امزنم سسل اه امو ديل داع[

 هو ةبومعملاواةنلا2 تاجردلا صو ةيسحلا ةشرلاو ةلزتلاماقلاب

 كثنر لصنتملا ى!نيصتسنملا هل وثو هانم برقلا ئاءس دنع اهلل
 محارب نه مال فام ىنخالو صالطالاو ق رصلامدقىلع نيئاقلاو

 هدوم 5لدياجه منان لان رطل ناي نااطر
 ديسلاوةريخو عب مملاربك !لاصي ىاديصلاة فل ءلوق همارمو

 ليوطل رجب نراك ام انبا لوش ابل نمضتملا شعل حالا درع عومج د حا
 كا ذك ه دبع ةلبعم هوا دوبعم دباع ءدبعإو دبع جديبعدابع ظ

 ةلوق هدم نا تشن !هدماوة ادا هنَتِبش دانا دبعو نادبع

 ثيحّ كم ةراعتسا مالكلاؤف ميناج نيريللاىامرح انجن يضف خلا
 دار اذا هحانج ضف زل اريطلاب دي اذلا بلاطل مرش احدن الا هبشس

 هيل ازشرو هب هبشمملا ظفل ف ذحرو سشنلا شل ضم ايريْمَس طاطغن الا

 "ل امقحاريشو حيشرت مانحلاو ليتورذ ضئخ او هو همز اول نم ئشب

 بلاط د شتسلاو نيضئاخلابقلعتم ديفشسلا هاو قىشحل ااهركذرخا
 ٍِ ىتيتبن ماهير تاضرم؛ائزب اهب رهيلإعلا بلطي ناب وحب ةدائالا

 ا حالطصاو :امبالاعريخو!لامو لع ضدت دتساامةنل ةئافلاو
 ةراشاهمالك لو |: لس ها هت سك ىه ثيح نم عشلا ىلع ةليرتمما ةلصملا
 نمل كح انج ضفخاو اي لاف بولطمرما ا عنلاعما ننام نيل ناد
 ليرس نابرلوفو مزيف نيعطاقلا ى ا نيم اج هلوق نينمؤملا نه كعبتا
 ؛ازجاي ءاغاةعرر لعازهلاقي'ازحلا ةئللا وهوا اءلوقو رسل يا

 كنلالةامك| كمل ارلعو لئمل الجور اوما لو ب باهالعو دصقل العؤاطمو ]

 فريق فلاوغاندجو ىسجحاي ك رادوغ انوع

 يي ْس نماوع كنماوملت بلك ع اضارم ان دجو
 لع مإلطصالا غو ارضعب ىاةمسلاوغ تالاكضمعبلا ىلع اشي !قاطيو

 معرب اب عمضعب هف ىعو؛انيواب لعاكلا او !لاوحاهب ىرعي لوصأب 2
 ةلاوهو ىخاذيرعت هلو برعلا م الق نم ؛لقهتس اب ةطرتسم ماكحاب



 ظ : هأي 1 '

 تاليا رعوضومو قطنلا ف ءاطخللا نع ن احلل ارتطعاسصعت هينوناق
 مولعلا كراع هن اقوف هضم و طلذل نع ناسلل نص هتديافو ةيوذللا
 وبا عضاولاو ةيبدال امولعلا نمهئسضو هيلعارش صمد فوت ثيحنم
 دار/اووعمسالاو هبرجرو هدا مركى ع نينم ول اريمارهاب ىليث دل ا دوسالا

 ظرف عراشلا مح ة رب ىبب قثوي نممالوو هلوسر مالكو هدا مالك نم

 لولو فرم لعانل اومعاياضقلا اهل اسمريسفتلاو ثيدحلا ئراق لع نيعلا
 ملفا لعمار نم ءلاقف تايبا ةعبرا نمذ ل مرضعبايرعمجد قو بوصنم
 رلضفو هنم هرّوساامو ةبسشو عضاوو ءالذ عوضولو نحال عمالوا
 مطعبو *لباسو يملا شع كاتف هزياسملاوداذاامومساو ءوعب محو
 ىلاراوفو ثرحل ها هيصتناارعصجىردي نكي نو هرصش |صعبلالع برش
 وه كش ريغ نم ل وق لسمشب قلعتم هدا نسووخلاب قلعتم مولعلا
 فطعريلع د در !نطعف ىخال الع اعدحال ةبزمإل نيرما نيب ددّرنلا
 - هترفطم لبقو هتحر هردانمو ةروطللا ىاةولصلاو ءلوقر يمشن
 نسما زكنالملا نهو ميابرلا نبا ها ةىكئالملا دنع هؤانش ليفو هتماك لبقو
 لرعورب ةقياللا يحل كامالسلاو لوف هاحدلاو عيطتلا كا ذريغ نمو
 هْلوَف لاك دارملا ىتعملاربغ شل والا لارسال أعربف هىساولاردصملا نع
 الاذتما مالسلاو واصلا نيب همجو ىاشلا ش ةلكا واو مج ةيلصند نت
 هاك عاجو حو |ىاسَس اولسو هيلعاولصاوسم ني للا ابرياب اتت ماوقل
 فذحو فاثلا نعربخ اند يسرع هلو انس ها اهدحال عراق الا
 ايذاعساو رداصملا ف نوكرإل هنال عزانت الو فاثل اًرل الدإ لوالا نم عريلفت
 قاسم ها الب زب اوهو هساربغ ريسلا ]اعنسا ثلا مالك غد اهدوحل
 ارو رونلا ىسب رابزم ةريك فام ىلع ةلطيو ا والابانو تمن اكءاوساىا
 قبرطلاب .جريفف القعللان ديس غانو بضغ هرفي الذل يلح ارنسو
 اديس نم) دبر جلاب دن دل وق ىايعس و ١!بش اوهو يكلواكوالا

1 
 ةرثكل هب ىعس نيضم الوعنم مسان/لو تنم لحوهو فو نحن ادب
  هئامسظعا نال هركذ شلاش اودل سائلا دحةثكأو !ةدوه ا هلاصخ

 اهرشاو



 ناسلاب هلوقو نيبلاى١برعلا هل وت راصتخ انا: جن ها اهريرشاو
 مصفلاب رفصو نوكيف لالا اعل لامس قداطا نه ناك ظئلل ! هب دي رانا

  مهتلارؤصو نوكيفهحر اجلا هب دير ان او نايبلا بك ىرقملا ىتعماب
 ر د اصئخاب ىشحم ها قطنلا نع ىجلاو ةنكللا نمد صولخ ئدم
 اصتخباب عملا دبع ها مس ىا وربط ئس لك نعى ارض امنع هل وق
 ايووعلامتسالاةفولامريغ ةركلا نوكوه ةب ريغ نمهلوق
 انسرم هلوقو غل اكادوسا لعش ىااح اف هلوتفاجرسم اسمو امج
 وا اوتسالاو ةّودلا شك يرسل يسل الىااجرس هلوقو انن ااىا
 فورحلاغضانتلا ىف اشنت الو هلو قمنا نه ها قبردلا  جلسلاك
 تاء يدسم كي معو ن اسلل اا عاب رات بحوي ةركل الفص
 لعةل دقن هن الك نوكت لكلا غلو تاىفترم هبش او ذ ىاىلعل اهل '
 ربُص برحربو برق سيلو * يشف نام ب رحربو هل وقوع ناسللا
 ةلوبرس هانعمريظبالا دعم مالكلا نوكوهو ليتم: الو هوك
 نب ميهارباوهو كاملا دبع زن !ماشه لا يم قدز شل لوتك
 ملعاوبر اور هونا دماوبا اكلم إلا سانلا  هلثمامو مائه
 «اندنسا ارلالاو اهربش ساانلا واب سا هلشمو هي راجي ةيفانأم
 نيلدب ىو هبلا فاضمو ادبم ءهماوب او تس وردم اكلم و
 هب لعاتلمأتاذاو جن ةفص هب راّدي ةلمجو ارترملاربخ هوب او هلم
 ىا اكلمالا لئاضتلا ف هيرشي دحا نرحل هن ا هانعمو ةيقعن كلروظ
 ةوبا الملا كلذ ماىاهماوب اماه ئعي لاملاو كلل !كلتعاالجر

 م ١ ماسصوهو هتخا ناإلا دحاهلئ ابل ىاجو دما محارب اوبا كا
 دنس ةوكزلا م اقم غ مرب د ارملاه] اياعو هلوَق ف يصب نيد !دعس
 لاةفينحى ا دنعو باطلا بو مشاه ئبوئمومىفاشلا اماما
 عمجب سيلهر امصاو ءلوق ثراحو ,فعجو لَِدَعَو سابعلاو ىلع
 اراكسا ضمن نط أح سكب بص ممجلب لاعف لعل عاف عيال ذ ابحاص
 دو حن باوصا ئعمب ىل و ل وذ ىشسحم »ا ناكسإلاب نىص مجرساوهوا

 ل ون بايصالاو لال تغنوهوملا سكنا دي نيل هن البلا
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 ٌة>وصوملا مع صر )

 0 تا رووبل ال بصق هيلا اصف
 يه رغالبلاو هلو ىليعملا دبع م الكتملاو ماليلاو ةيلكلا اهب فصعد
 مال هيون ب مال بريت لع يردتتب وشنلا3 ةكم

 1 نعاو ور سلا ىادىجلاو هل وذ انس ما ةراكلا نو دكت
 . طدوحس للا ىاواول ايديوعل اوزسلا لحب فوري نرلاوشياتتلا
 ْ ليصفنو طش تاداامادعب اما هل وق طعملادبع»ا لاقملا فو رحلا

 الشم طرش مسا |مرحل دعب ئش نم نكي ارم لصال ا وامرم نعةررران ابلاغ

 نموربخ ةلجلاو امري اعدر اعهيشرتتسم ءلعافو طشلالعذ نكي و
 "1/2 ايزهاةماخز عطف اذ نيو اهمف نحن امزلان ! اس ئش
 نوب ةولكد عبو باوملا ئءاؤلا نوكب ووو دعب ىثو ةريسالا ةوصل
 .ةينوهبلافاشلاف زكيطل الع ةينبمىحالابولسانمزاقتن اللابرب
 .اليفرلوت عرج ها: نجلا تازاعتم نمل عع نانسحالاو هانم تون

 ناشالا مساو حشاله لوقف ىا فو ذحب اوخلاو باوببلاةطب ار هافلا
20 

ًّ ْ 7 
 7 ررمخ
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 امرا
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 يي ف

 زمان 78 ةشرماازلاي ا عشا هل وق هر »اريج لا ةرانسالا ةذب ىط ةرس عض ؟ ١ رع
 اسم 7 نيل نيطل لوو هصوص:م ناعم لعارل الدر اتعاب اض خابت
 5 ب مازتسأ بارون بحال ذل فاشل ةذلاذ
 0 اضالاو عشب قاعتم ةبمو ىجالا ظافلإل ل وق نمل لبس نسحلا

 7 !ةِناس ,واةبمو جالا ةامساظ نلإلاو رسولا يكل ةفاضانمانه 5
 د” . انا فاعلا يشظانلالا يشرب ةبمو جاله ظافلا 3
 "  ةمويضللا«رلادب دششو مجلاطو دما هم ةرهلا خاب ةيمورجالاو 5 5

 وهو موصل ىردريلا ناسلب ةانعمو مورجا نن ايل ؤملاةبسس 5
 ' ىبرفلاب ةليق مجاب طولا بسلم كباب مظلا دو ادزنب اريشدش ادبعوا
 0 اوبس نا داعدلو ةذي مشل ةبعكأ هان ةمدقلا ةاهذلا

 زنيدم ساؤب نشدو هن ام عيشتو نيو ثالث ةنس نصف كن د ءرصار يراج بال
 ىلا ناب غو ى هيب ىلا علوصا د هل وقراصتخاب عاب هابرغلاب 0 راو 7

 7 ارت / و 0

5-5 / 8 

 انهيا

 | ري انعتلا حابب عباخلا 2 سوس ةلزتم ايي زتتلةينعذلا اظافلالل جان
 ارا درر كح عياخلاذ يل ةسوضوم اذه ةكاف رعتساو لذ قتلو



 ةيضق احالطص و ةيلع ئبام ةذلوهو لصا هجلوصالاواضيا
 مجردنملاد لفالاءاكح ا ىاارعوضوم ناين زج مايح ااررنم فرعتي ةيلك
 اهرعو ابدز مت ةيلكهتيفق عوفرملعاذلا انا وةالثم ارعوضومتغ
 له نه ميو ر كم ءييطضاو و ,عدعقو ديز ماق كلوض نم اركبو
 ثراربو ماكحالا نم جوه ىزلا الث مري ورعو دي ذ هر ةلعاتلا
 ةأنعم ابزم دحاو لكق نو اّرلاو طب اضلاو ساس الاو ةدعاقلا لصالا
 ىلا ةبسن ةيبرعلا عبو |ئيل اونا هال صال ف ةركذ اماحالطصاو ةذل
 ما ىدقلاب نيزك اساوناك ءاوسليعائس ادالو اره برعلاو اكرحب ب رع
 انه هب دارملاو ىف ها ىداوبلاناكس مف برعالا اماو ةيدايلاب
 نيضنملا لع شع ان بع قلطي ةبرعلا اعن اكن اووخلا صوصخ
 / قاتتشا م هةئل هعب ضو ع فيصووخ هراطملا:خشس لوق اهل
 بولالعاله عراه ةيفاق طحلا نابب فاعملاالك هءاشلب !يعشلاضرقو
 فاةطساوب هي ادتعماعاذتن اياىدتبلاهب هئتني هلوث هءاصحا

 ىلعر دف نم طسوتملاو ةلئسلاسيوصّسب لقشسبال سئل تبملاواهربغ
 كلل دع رم نموردملاو ليل للا ةماق العر لويملو اهردوصت
 ما قعو ةراغ وفن ئانيالف نا هبهعفن نالرك للاب ىدتبملا صخو
 ٌقاهنناءاشن اهلوق راصتخاب ناونّس ها |عضاوت ىدتبل الصنف
 الا ادلع كل ذل عاف نائشل نلوتنالو ختهلوقلالانتماو اكربتارب
 مرجان و جذل لع ئرم ىض ام لف ءاسبو هيطش ناو هساءأشي نا
 طرشللا باوحو كلذ ىافوذحت هلوعفمو لعاف هرداو طْشلالعف

 عرشلا ىاميملا سكب هتلمعهلوق ىح ما هلّمامه يلع دفوذحم
 نذلاو لاوربكلا فالخرغصلا نمد اصلا سكر اذّصلل هلوق هتذلا دعم
 نسلا مصدارملا نسل هن إلا كل ذي راش اوانهذ دوب ملا نشل اىاديرعلا

 ادا لّوالا انه دارملاو ةربخو ىدال ارضية صلاوهو لثط عجلاذطالاو
 نير او هنم نيك ملاتاسرارم مجمعلا نيسرادللال هلوق جتا
 نالبوس ماراركتلاو نعل ءْس ضو ةسراملا نم هي لاذنتسالا ىلع
 دابكلاواناشلا مظع ةه اىلاعوهو لح مجلاجرلا لو نمدلوق

 ليعلا مص ءا



 ىلغىاهيلعئلمح هل وق عملها نسلارافصاو اكن او نذلا كي
 .ىشحم»اهلاقو هلاحب هيلع ئناعاوا كلذ اببسناكىاهفيلات
 تقولا لها ىا ف زحلا,ز اجيوهو تاقوادىفم تقولا خش هلوق
 تلا هبل ثيح ةيندملا ةناعتس الاب و ةيرقلا لئساو يي هل وق دحىلع
 ةئللاو ميشلاو فصنو داي زب ىشحن ها ليبخع خيل تا او ليتم
 اف ىتلاؤل و ارث اكولو نيدو ا نعبر الا هلي نموا نسلا غ نعط نم
 متلاب هته ردادصق م ةقيرطلاو د وق ايصولو لطفل الها بشر كلب
 سو ريلعءرد بص يبل اايرب اجل !ماكحالا ىرف لعب ىشلا اماو لمتلاو
 للذلف فيرون صو ابءقيدحلعتابتاطما دوس ىرف هقيقح ا اماو
 تسؤدب ةقيتحلا يويلقلالاق ار نيوس ا ةروصباذ هبحاصربصيف
 ”واسلا برعمو هلوق ةلطاع هّييذحلانودب ةعب (شلاوةلطاب ةعب شلا
 ىلا عطوبرو شم الع ةرامرما لادلا سلو نعل ناكساو ممل حقب ندعلا
 راصتخاب رتبت ها لوسرل ارث !ءاتناب هيد املا لوصول كولسل اي دارملاو
 راس نطع يال ومو ناب نطعوانيشسلا نمل دب ىديسةلوق
 هلوُف نايوس»ا هت زلاخ مدعو هل هرها لاشتم إل كلذ هيلع قاطاو
 لوصحوجهو و عملاب ئصتملا ف ناس طعوا ىدي نمل دب فر اعلا
 ا اعرب فراعه سا لاقيالا نطو نيرمل نا رعب علا
 مشكلا قيرطب ليخسامو زوعامو هزد بعام ف صين اهسا لها
 رهراشلا دوصنمو طتف ناهرب و ليل د نعال هيراهبلتب ةرهاشلاب

 2.ىرو لصمو هل امىاهيرب د] وق راصتخاب شب ماهر صتخا اهب

 - قيليالاع هزثنملا وتر ملاىاهبرل ةنصوعلا هلو قو هب_سوهتلاخو
 وهو هز” نال اعظعت اناث ءداعاىديس هل وق هلامكو هلالح
 ملام هب تعب الذ لغهن ا ةنصإل ل دب سابعو لوالا ريس نمل دب
 هسملوق ىرهزالل ةيس سابعا ةذص ىرصز الاواذصو هلصا نمي
 هس ايريب قعذن املا يعم ةِيءاشن ااظفل ةبربخ ةلحدس يعن
 ماهئراعمو ةمولعانه ام دارملاو اهلاوؤ دايزلاةئلةكربلاو

 هتاكربب نيل سملاو هدلا ثدنن لوقبشمتي ناو الان ائوراقش اب قست
 00 ظ



 ريلعؤاثلاةل الل لوالا نم ذح لاقي ناالا ةشاثلا ةوجسلا 2غ امك
 ءوعرل ادوعلا نإل ضافاىاداعاو هل | م ىشح وا سكعلا ذك اكن او
 ةرمدحو مادا دارملا )اهل اداره سسلو هنعن طئالا دج ئَسال |
 نيم كسنسب ؛دب ارب هسشن مدقىلع هلق يعمل دبع ماىرخ ا دعب
 هإوق لمعلا دبع» ا ىالوكرنعا برس شنلا امدّتم هلو قلو لون

 هّناوعد ى!فوصومل ةزصلاةفاضانم ةوعد جهر اوعر اص نم :

 هنا هلوق نايبوس»اةرخال او اين دل اريخايب لصحيام مو ةحلاصلا
 هتردتلى ادرفمب اليات نوكيو ليلعتلامالرب ددتولعةعرلا خف نوع
 ةلعالباعت نوكف فايسلا فانئبتسالالعاهرسكز وعو ءاييام اع
 هيلع كلاوس ترصق ئش ىال ةريدثتر دّدم لاوس نع اوجه

 تازلاب دوصقملا هةنوكلأبل مرسقن هن او مالهلا نه ةموبرغملا ةئلكلا , عجا,ر يتلا ن ل عمانب ا هماست او هلوق ل ةراكلارحاو مالكلا
 مدق موضمبو ابزدالخ هب عقي سائلا نيب مانّسلانإل ةرلكلل رلفنلاب
 طعم دّرم ندباو هؤ زجابنوك ظن طق ل ماشه نب اكهييلع ةولكلا
 ن اباوجص نبا نال سس مالكل ان لاواعضو مدقف اعبطؤملا

 ةائلا ماك عي ةقيقحلاو سسحل ا ءارل اخف ف ملا ىلعةلخادلالا ٠
 ف ملا اولا دنع دوبعملا مالكلا ىائهزلا در علان وكت نا لمجد
 ة اجل !مالكلصالاو هبل افاشملا نعاضوع نوكت نا لمحو مريس
 قيم ناينعم هلدراصتخاللاضوعلابَف اوهيلا فاضل افذجل
 تاقاليلق ناسالاهب لت امهئل ةانئث ,لاطصإلا عمو ةفللاث

 أ رورو ةجرل اريك دان تود
 تان نا مررب ىح ول
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 ريل صغامولع ةئلقاطنو دنيرملمادافاالوتسو الممارإتكفا
 اهحالطصاهانعمو بصنلاو رّدعلاو اس الاو طخلا اماضي اةليانلا
 اؤرحولو الع ةالصلا لطباامايرة فلا دنع مالكلاو مصل ا هركذ ام
 هاَنلاميدَّدلا ةنصلا د,ح وتل !ءا اع دنعو هن اقولانم يكامرفم
 هلوق راصتخاب ىشحن م! توص الو ىىحب تسل ىقلاهسا تانب
 ةروبعم ةفب اطق انت ااحالطص او قانت الا ةئلوهجالطصا
 قاعتمرو رحل اهراحلاو هيلا فيصنا قلطا دم مريس دورعمرمالع
 . || دم 2 "افاضم هنوكرابتعاب النم لاعو اهلي رطل عم الكل ان اج فو لح
 مال" ريلاطاشملا يقاو فاضللا كلذ فذحت مالكلاربسنت لصالانالهيلا
 0 ., موسما م جصص هيلا فاضملا ن لاح ا جنو هعافترا عشر اف هماقم

 - ١7/( " هارد سمريشت نال انمامك هبل فاطلا ف فاشما لع وسلا نمو
 7 اياابوكسب ىو مجءاحلانوكسب نيوطلا هلوق اسلم ىشحم
 ظفل قالطا4يست ئه هيلع مالكلا مدقنووطل العلا ةبسس
 2 كلاقوئلاثالوعفلامسالعردصلا ظفل قالط نمل عل انه ىلعوخلا
 ةؤيعم ىلع هفلا مسا بلغامل علا الهلع مسالا انه بلغو قتلا
 | ١ مولاو مفلاوهدتنلا نال اسم اياك مولعلان اكن او ةيعرشلا ماكحالا
 مالا ظشللا واسم ىااظئلل اوه ل وق ه١ اراك مواعلاو هيلا جاتح
 وه هيت راصتخاب ىسحم ها ةراغيلا هز واجيالظئلل العر وصفم

 لصف هنال كل ني ىمسو بر عإلا نمدل لال لصفريمد همالا
 ماقلاوعديز تاقاذا كناكلذو هلال اعب ان نوكي ن نع نعبام
 ١ هلع نوي ناو ديزل ةنصم/اّدلانوكي نا لّمحاوبرب تاترحلولف
 ةئالاؤ اظرللاو ماديز نعاربخ ماذلا نوكين نيصنوبم تنئاالف
 الآ | امب ةاهلاهسخ مم ةريغوامط نه ناكءاوسى اانا طمكرلاو +ىللا

 ١ هاو عر اصف فو حلاو طعب لص[ خشم تونصلا نم ن اسللا سرب
 توسللاطب اضرب اظنلاو ةاشإلا ف هدا همجر طويسارركذ ةائباذ
 رخام ميسقن لاف لكساو مالكلاو ةلمحجاو ةبكاو لوتلاواظفللاو
 مضوي ملو ف يسر عإخش ا ناو توصف ىف يحول ع مبدل نا علا نم

 د ظ



 نم ابكرمو  ةلف ادرتم ناك ناف لوقف يعل عضو ناو ظفلف يعل
 ناو !ءالكف كاذ ٌداف اما ةلجج اهساذل ةدوصقم ةبسس ددبرماو نينا
 ظنللاريسشن توصلا ىاهلوق نرحل هان سح طب اضوموزكف ةثلث
 "الما هلا فو رح ضعب ىلعر تعا ءاوس ععسام علا لها دنعوهو
 - ممارإل ايريغ هسا قا ضحب ث د ةيئبك ةنسل | لهادنعو
 عمج فو ىحلاو ىوتحلا يازمتشلا هلوقراصتخاب يتبل هاءاوبلا
 فورح جرا نم جرم ىا طقم ل عرئعلا توصلاوهو ى رح
 تاكرحلا فو ىحلاب مرخيوراصتخاب |يجلاوب اها نيرفْسلاو ن اسللاو قاحلا
 ةبش هاا هلوق ىبويلق ه١ ايب ظنلتي تنين اواظنل يعش ةلذ

 ركذبابنم تبكرت ىلا فورحلان ابل ةرلكلا عيطتنوم تلاووهو اهلل
 ةطيسلاابّدايمسم ءامسا ارب صرتم تلا ظاذلالاف فورحلا كلن ءامسا
 فور م.رحو اف يح نو شعو ةعش قايم ف ورح اه لاقي قلا

 ىلعوهنل ال اابلو لا هيلوق لا نعو نمكق اعلا فوىح ةيامجما
 اهو اىافاشلاؤواثلالا ايف املنألا يا لوالاف فاضم فذح
 نعب تريغو مذا انديس ل علورزنلاث ىاابرلو ا «لوقو فلالايمسم
 ناسخاو عشلاهو اداتعلا بيتزيلا لابرلو اوا دجال ايربقاعتي مك
 ابداعسإحاكاءايلا اهرنحاو هلوقو ةركذ ثي دع هل لدّدساو تيتشلا
 ندب قىقالو ملا تعل بلرملاهلوق ةداعواالوزنوااع,شركذلاُ

 دود ام: اج نباوجو دي زكاكحو اديز مانك ةَنينحابكرملوكينا
 ران هباتمو هرك د اهاف رعو ْئْشلعْئش هضووهو بيكرنلا نم
 حز كلا موزلافىعو توشلا ايرب دارب ةزصب ئش ل عئش عضو غل
 رئلافىادعاصفدل ) وق ىيشبن و ىرومجا ها لماعلال كانوكسواانياك
 معي نيررلكلا نعارعاص بارما بهو ىاهلماع ف ذحلاحيوهو
 تيس و نابروس»!«انلابومثب هن ارتؤا تعور كاوا نب راكنم
 ركل نيشتسا ةريغل اسك و هازل نوكس د يفش هلصاديؤل هلوذ
 ظنا ةساث ةصإع جرو بكرا تن وهو افلا ىلا تاقنف ءايلا ىلع
 هنوكل هل املاد سام لص لن اكد حن لوصف ّةجااذا هنال
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 |خيلاوباها شلاةركذام احالطصاو انلطم د افاام ةنءلوهو هنم عا
 ةفلوهو هسس ديم ىاديوملاب قاعتم دانس الاب هلوق فيصتب
 | 2 توكسهلوق ديفيهحورعد هرخاىلاّءلك بش احالطصاوقاصلالا
 ايلا دثسملاو دسم اك عالهشمنوكي ناهنسعب تكسر رسم مكتلا
 ىااهدرؤم ىلع! فاضمف ذحرعوهو ةياؤلاىاابيلع هل وق

 انوكي ناب ىإ نسج هلوتلر نت ثيحب هلوق اير ديؤللا مالكلاولع
 رجسا عماسلا هل وفرط ئشل لفتسم ريغ حياسلاريصي نام ةنسب
 رسل ارالطشا/ اماتار الظشناىا|ظتن هل وة واهربخ ظن و راصي
 ظ الف لاحلاو لوعنملار الطتمن ا/صق انلاراظتنالا نحن لئسلل اذاديلا
 18 اب زال ةكارط يشل هن وق راصتم بانل باها تشي
 1 ةدافالاؤ طزاشي هن !لصاحلاو هل ديقويرف ديدملاب قلعتم ءضولابهلوق
 . || 2 هركذئاشلاودانسالابملوتب عراشلا هركذ لوالانيررماب نوكت نا
 ظ 11 هاا ولما ةئل شولاد داع دولاب هلوقب نئاملا
 1 | اطول عم هلوقد بلا د ابا ا
 "ا _ ةريغو ىلا عضولا لمس هن !ةررج نه ف سما نمرعا في يعتل ان إب

 ا هنا جنم ىلا نمرصخح ا هذ ابوىب علا عضولا صوص ىىعم او
 53 معا نيرعتلاو ةراكو ظطزدللا عضو نمرعا ىىعملاو ظفللا ضوب صاخ
 2 نال الييقثواق الطا همالل ءاناب بيجاو ٌرررج, ل رمح او درج نم

 لير نيو اير هنوكمرعالب علا ديقبأل عضال عجاريمشلا
 ليتل اوهانر ف ظانلإلا هضو صوصخم هوك سن ع قالطالاوه

 فرعلاب حضولاربشنل حجار مرضعب لاقامك هالوق راصتخابانضيش١
 فظانهو ماليلا دحف ىاانه»لوق ها لظفلا ل مجوهوراوتلال
 ئ هل ناؤانهايريغنعانهب زرتحاو بصن لذ نوكسل الع بم
 ٠ طدللاثئعم همابداىا بطاخلاىادهاسلاة دانا هوة رخاناعم
 ىشحم ها ندموصو فو ذحم ةداذا لوعنخ رياعإكتملا توكس نسي

 والان نوكي ناهب دإ دارملا له مضولاربسفت ثا ى !فالخلا الهو كلوت
 ريسانمو قلحت ىات افتلا هل هلوقودصتلا هب دارملاواةس ىلا

 فالملاب



 منولا مضولاب دارملا وكيف ةيعضو لح مالكلا ةلال د طرخإلا فالخلاب
 انهله ةرخال مزه هلو دصقلا هب دارملان وكيف ةبلقعو اعلا
 ابا قوي الل هن اب حر اشل الع صرتي لاف ةيعضو ا ىا ةزطا دم
 فرمعم!ديز لهالاتبالف ةيلقعم ا هلوق غابل هب قادذوهو لداعم»
 فاشلاجدالاو هلوقراصتخاب ىشحم »ا ةزمرلا ئىم تاعجاذا ألا

 لتسملابكرلان الع ىرجوهو ةيلقعماليلاةلالدنابلوتلاوهو ٠
 ماليلاناجارلاو وجهاز هو هز ادرذم عوضوملا ا اواعوضوم سيل
 لعف هنمر لص نم لكل هلعاف ممرعنلا ضوككونلا عضول اب عوضوم

 تادؤملااماوربجلا لول دم ل تبث ندلكل هراخ عما لتملاو هب ماقوا
 صحاب ءوضوموهامابزمو تاقتشماك عونلاب عوضوموهامايإش
 يافع رف ىصختسلا ضولاب عوضوم دن اراعاما تالوصوملاو مالعالاك
 ي افو ذهل لوعذمالاث م هلق ىطيفلاو ىلحلا نم هاامزج

 لودفم نفوذه لاحب قاعتم صوصخ اهب لعاب هلوقوالاشم للم
 ادي ز ناوهو صوصخم اهب عاب اب عم معاق دي ز لذ مسو ىا عمس
 أبريدارلا ةرويضلاب مرف لوك راصتخابىشحم ها ةراخ م يافو ادّبم
 ةفموركفتو ظن ىلا كلذؤ عايتحز ريغ نمزقعلابكرفىا لقعلا انه
 وهو مالكل انه ئعم هلوةراصتخاب انضْس ها «ايسلادرجي لب ضو
 نتالاوركذ اهب مالكللا في عت يادحلا اهو هلو دير ىلا مايقلا ةبسش
 فورم اوه دحلاو ةربؤل هيو هبات لب هل اعرتضمصملا سيل ىاةعامج
 هلثمل مثيب نهر لع صن ىلوزحللا مزنم ةعامب هلوقو ئذسلا مطوملاو
 لاشمرلوةروكذملا دحلا هيلع ةشب امزصاح ىاهلصاحو هلوقو
 هلوترىص طرتشن الو ةعاتلا ضي الركذي ثزجلاذلا ارعاّتجا
 لا ظئل هن اب هنعربي ىارابغالا انه ق دصلابدارملا لاق دصيف
 أماوهم ١١ ق دير صو هاعسالا هله تايىسمىلعىا + !ىازلاراعرأ وق

 راديو لعو عك كاف نيف حلع تعضونةلكلا نال ابن اهسابابزربع
 اررساب اير عراعي الثمد يز وُ دحاو فرحيلع تعضو ناو اي ظفلب ارنع
 مِاقْن ادري لاذ نينظودلم يانيرزلك نمر وت م, هلا يازلاوهو



 ددحت طازتش الح ئبموه+لا ماسلا دنع نكمل هو قارتتسماريض
 م الكريغو امال4دحاولا اللا نوكي نا مزليف الاد ىجرهوهو َةاْبافلا
 دلوق ىوبلق ها هن قالو هل هجن مو دروب نا“ هب باوحاذا
 ىنرع هر هيلع ق دصي امكى ادوصقم هن ١ ءاِق دب ىلع دصيو
 نيعضوهو لسلار ابّيعا هجرت هبهذم نالركذ ام كك متق ا اماد
 يدل اك اسال لعانطعمفرل اب اهوعو ءلوقلاد مجلاودلا هل |وكها
 ةقطانلا رنعوهود فم عج تادرشملا هلوق لاق هاسشنلاب عاقلا
 ةاهملادنعيو بكرم هدكعو ةازعم ؛زجرعةؤ زج دبالك نلاوه

 ةظتس قاسّكلا ىاةدو سملا دوق بكرمل هسلعو ةرههر ظفلت ام
 رنا ىا فو نح قاعتم اهرخاول اد ل وق دان ساريغ نم” ضعب عمار ضع
 ّصاحال |فورلوتايتاذ ىف اييلرخاالذ ١اينمركذي امرخا ىااجرخ اللا دعل ا
 ماديوملاب هنع«انشتسالل هلوق لبل دب هب عرصتلا ىلا ىا بتي تلاركذ يل
 لاقياذكو لعافربغو لوتلا لوقم سئاابو هي اطال عمفرلاب دؤملاف 1 ديشملاراغدشلاهلوتب جيعو هلوق ضيفا ةئيصبصلارعءازلذ "هيث فيرامتلاف ةروجتا ىو مازتلالةلالدبءآنتلألا هيلع مزلي نمل رمل

 اوشا تلزن نيت لكوهو غاضالا هلوقراصتخاب خمس ها كدب اعف
 ئزملاو لوالائزحلالعب لعالان ماع لبق ام نونا ةل بم
 ئجرزملاو هلوقثرحلهافاضمابرجلا صو ةدحاو ةلاح الم فاثلا
 بارعالاناعماعابراّضام ثيناتملاهات ةلزةمام تينا تازذ نب راكزكوهو
 هناف كابلعبت َحدل اهو ةدحاو ةلاح مز الم لوالاو فاشل ئزجلا اع
 اءاصفابكرت نلدلابحاصل ىس كب فانا ىسا|ىلعب لوالا ناسا

 ليِيملاو وقر اصتخ ابى بسن ها ةدلب ىلع لعل عجم ةاحاولا ةىلكلال
 هلوق سجلها ابل ةىضوىرخحالا ةزص اهالحا تناك سرر لفوهو
 هجووىلعو :رحالا ىلا ةرك ضل ع قاطي ىدانسالان العا ىدانسالاو

 الفىتننلا ف اهثانهر ارماوهاذهو اّنلطم ىرخال !ةلكضا عودي
 نلاغإلث لصالا ف دانس | هيئامدارملان اياانعر !لتعال لإ !جاتعالف
 < وق برلا/ءلوقاعانطعرجلاب مولعملاو هلوق ديؤملاو مدت ام

 لوجو ظ



 227 22-- 9 * ل 0100 تحسس بعص تووهشعلل >>. هةيجسم

 ؛/ خفي عع قرب هلو تا طع لوعجلاىدانسالاو يااضيا جا لوعجياو
 ىلعالبلد ظفللا ل عجوهو لو الاريسئتلاه] وذ ع دصإل الت ى اقرب

 ى ياله لوقو تلعامكم اهئ الى ىلابهيبقتر اتعاب نيا علا
 برعلا دز نالن اوءامالك نين كلو مصفب الى نا اوهو رج اع الإ بولا
 مي ادي ز راد هارو نمسا ذاذافى ا اقعلاب لشملاو هلق
 سيلرس الم هلو لاقي الهي اكتملا تايح م داؤاثيح نظل اانيرش
 تافاماو دب زلمايقلاتوِشل عوضوم وهام او هن ابحر شيل اعوضو
 ىلع هل وق تيل ارامل ليسجل فعلا نال فعلا نم دات سم 2رئايح
 هل وةرمامك و جربوهو نصفلا عضولايدارملاناوهو يف اثلاريرشتلا
 ىاراينعاضيا ميو ةدرشلاواولا حدو نونل متم داونلا درثم مانا

 راصتخاب يشب ما ررمقلا نع عواخل مالهلا ةروصيلع مب انلا هب ظئل تام
 دياتموربرملا لقعلايدير ا ناممانلارعماعئ طع هلقع لان نضو هل وق

 دنع تايرو,ئلاباعلاابرعشب ةزي رعوهىزلاىربرعل اوي عبرا نا
 ”اياحبورلوق لافها نونملاالا هلي زيالدن الس اوحلاك تالا ةمالس
 <... ظفلكىاكلذءبطاامو هل ودروبطلا ضعي ةبداشمىارويطلا صعب

 '(هلوق يسلطاهوغو ةرجرسلارمام طخ هب رصف ياماربلا هب توصن 0
 0ريال“ هيلع هب راع امهر عقد مل امالكل ديررغو ربط وه نافل 0
 ايان يرسل" [يّورفح ناكواوس ىأبكرهزك ل وةدازجالان ودءاشالاب ربع ثيح 2“
 حج ابداراف كاف نينشاىاازجانمد] وق ماليلا ماير ابتعاوارب سباك 20

 يداما»!“ تشاكنااياماعوافرج تن الن اال باوج حأتحا ءلوذ دحاولا وئام, *
 ٠ "7 »ع 5 8 5 9 : / 1 ا

 نيالا“ ناهايلا كلام هلق فالحل العذاو ناس يعم افالظ ْ
 0 0 00 لرجال نوك لاح ىا مالا «ازجانمال العجن اايضفو ًءاتحا لعاذ خخ ْ
 ١ 1 ننلاحاز اجب هلوق ها« ارجالا نعى اايدعهلوفو ماسالابابزعأ عم ا

 مالكلل رجالا تيس ناب ةيحيرصتسلا ةراعتسال ابن الا كلذو ماسقالا
 ىرخددورلال تسع ١ * لك مالكلانال امس لكون موزللا لطم ف ةىلكلاكراكلا ةمزالل ا ماضالإ
 0 ماسقالا ظل وتس ابريل مستس اماض الكل ن امك , رجا نسدل دبال
 ب هابانصلع امةني ىف مالكلل ماغخالا ةئاضاو ؛ارحالل

 .يولا وو
 يأ 0 د0
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 رهاسقاو هل وق ءيحل ها ايلكأل الك هنوكأ مالكلل ماقال مدعل ماس الل
 ئشلا يسقو هع اجر دنمو هنم صخاناكامئّشلا مسقو مس عج
 الصانا/ام مشملاو للص تَّخ هىماجر دنمو هلاماسن الأم
 واام فدل ليرز اشنا + رربرج نسم الكل ءارجا ىا هلوق محل ه١ايلك
 1 ١ 11 !دجويال ئشلا«ارجا نا لامي ناوهو «ازجا ةنالثلا نع ةيعس لع

1 
 ١ أ
 ا /

 مصيالئ الثم اق دب زكى رحلاو لعنلا نو دب دجوي مالكلاو انربودب 1١
 ' ١  مليالذ ةيحالطصاةيعسابناب بيجاق اجا ةثالثلا نع ةيعش
 ءاجالاب هلوةراصتخاب ائجااوب اها هل نحوهم مع ؛ارجالا مدع سم

 راقتسالا كلذ ل عليل لاو هيلعاوعتجا اذارمالل عموقلا عجاءرصم ٠
 وبؤداز نم دايزل ىاداز نمله وق دارتعاالى!تانتلاالو هلوق
 ' ةلورح نيهجو نثلوقلا انه ىلا تاننلالا مدعو فاضم ف دحاع
 لطاد هن ال ابيع هجو ىح مدعي هن الئل الع ءاجالاد ادمن ادعب
 ن نمو ابشن ل ىعمولع تلد ةلك مسالا مرلوق يعم نال مسالا

 ىدممو االئمرسمسك اظفلو !الثم دير يمسك
 مسا يإرلا كل ذي داراىا كل ذب تو هل وق نضش + االشم مايقل يمسك
 ملوق لاعفالاءاىساعبف فاضم د ممل عفلامسا نال ل اىفألا ءاىس اىالعفلا
 هلوق عار اشلا هل دق ىذلا| لتبملا نعربخ هيلع ن طع امووه مسا
 لدب ٌررلثْنمل دب هئبامووبرف ملا ماليا ةبسنلاب اماو ةالثلا كحد
 لرابويذ ةئل عاما قاقسماو ةمالعو مجو دح دلو هالي نملصفم
 '  اماونامزب نتن ملواوشن زن فعمل عتل د ةلكاحالطصاو همسك د
 | .اعالاف كح امو نيرذوكلا ردع امسلو نناو نب صبلا سنعومسلا نك هَواَتَمَسا 52

 هر ئراموهو نعب امم فرعا هنال همدق يضم ول وق يرحل نايسامك ١ | . وتلاو نخل ملوبق ىرف هتمالعاماد لصال ف الخ عفا ينبم هنم ؛اج امو
 لا سلو ىذلاوىاانعونم هلوق ةيسحلا ةراشالا هيو ئش لكل صام موبلاو:اهسمواحلانبمو هذ و سب لد امري ظملاو اراصتش ا ىهاظنلا نع
 لعفو هل وق ىدح مال وصوملاو ةثراشالا مساريغ

 ظ 2 ثيل نا نحل فاقتشاو
 ٠ ا( راني راوارمر اتعاب كل ذب ىعس



 ١ تينؤاو اي رشن ىف ىعميلع شا د ةرك احالطصاو لعاشلا هز دحب يذلا
 وهوايعمهنم؛اجاموءانبلا ءكاحواعضو ةثالثلا ةنمزالا دجاب

 أ ىلا نيسا ا ودق هتمالعو لصالا فالخيإعف وسل نمل الا عراضملا
 ١ برملا نمّونسمالاثم ب هدر دصمللا نه هوان او نايس امك خا
 00 [نتساو قالطالانم قاظ او ةجرحرلانم مرحدو
 ْ ؛ ايلا ىلع ةر دم ةرضب عوفرم ةثالث نهل دب ضامهلوق حلها
 ا ظ مضزانإل عرانؤملاب هبقعاو هنامز مدتنل همدقونكاسلا ةئوزحلا

 ْ يس فرسو هلوق راصتخاب يتيتبن هارخ ام هن الرمال اب محو كعب
 هلو تااذلابادوصنم سسيلاؤ ىط اي! او يحمالكل ا هعوقول كاذب
 ةلكاحالطصاونرطلاةئل نحل ةمالعو قانتشس او محو دح
 فالخوع ئّس هزم ئرملوانبلا ءحو اهريغو ئتماعتل د
 | ش هلوف قايساهكةبمدعهتم اكل عو فرحا ن”هفانتْساو لصالا
 ١ و ئرو قوته ممالك نعم عامل لقت يذلا ل ٠ كب نصت ل هيجل نال هل فان مساب ئسلل ةيمش يحل عضو يا د أح
 00 ج١ روب لاهم ماخ  |ىلمام دشداو ايلا تكرمع يعم هلص ا ئدل لوك هلقأن لب فرحلا
 رطل رعاع هن ال فرح نال اح بسن لحن دل ءاج ةلهيوانلا تلق
 فراىلا دعب لجان اٌةلعاقلان الط تف اهربغ ث ىعم ىلع تلد ىلا
 15 ةلمج ناربظيىذلا لوقا مالك ما تافص تاركتلا دعبو لاوحا

 امووه كزيشم فرح هل وق عر حل»ا ةزئمم ةركن هنال فرح ةذص يدل
 روسالا نم م ىلع ا وخر صتخوه امراع همدّو ةثالث نم دب هدعب

 مهالاب صتخم هلو قب دصنملا بلطل ماي فؤّتسا ف حوهره هلو لعفلاو
 ضخ هاذ اهتاوحاو ناالو ا نمو ىفك مب صاخا لقل ريف لماعاماوهو
 راغوا لو ناي ص اخ اريغوارلك هب صاخ ا للا هيف لماع اماوهو لعفلاب
 ردو نمدبال#لا ديز ىازك هلق نمل ها نيسلاو دكا لصا لماع
 وموت ايعسلا + قلاىو ىلا مم لارضرغنإلل لا تاوسك ى !فاضم
 ىيرتلا فو ح نمزج ىاالطمال لوقا جلاوناهابئاىساب لشماملا
 رلوقو ةيز اجلا وال ماةبضيشحلا حو ةرطء اجا تءاكءاوس ةئلطملا
 ةأمسمماى ا هج مسا لق ىشح ها ةكءازجا ىاكلذك نكمل ذا
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 لعرل دلاو كمج نم نسحا ميجلا نمو ميج تبنكهلوق هالو هج 1
 كانإ اعرف اضالاو نمو فاشل حلاو لوالالعنيولا لوحد ساأيو |
 لادلاةلهو الاد تشكو فو حلا ز اب ياابل اذكو دلوق ىشحم ها
 لوم نايا هب راش الات درا اذاو دل وق ىشحن هاك لادن من سحا|

 اذ يعش ازلف ؛ الا هزع وصف اردّرم طرطسس باوجالا مسالاف ئلصملا ٌ
 الامءاىسالا نم ذا اياكال ار ضعب رارملاو هداف اىامسالاف كلوت هيصفلا 1 ْ
 راصتخاب ىشحن »ا تايرهو كار دو لازنكاهرك د يلا تامالعل ا لبق |
 ايسر ىركزلادبملاماللاونلالانالاةراش هيض مدقتملاهلوق 22 ا
 ضنحْخا لاقي ىضخملاو لل زدلا ةعلوض ضئتحلاب هل وق مسارلو ف ارك ذ 0

 نعل وق ثلاورك ذ اماحالطصاو هل را ذتو عضاوت يانالفل نالث . 0
 لمس إف ةسلالعور امتةالؤ روصقلا امارودو روصق هاش غلاؤسكلا 31 0

 '  باعوديرتلاو فرعا كضالفرودلااماوأ زن خنيتشانلا ةةضلاو ايلا 22“ ١
 ' زارع لقفل فيرعش هناب نانا نعو لصالا ابذال سك العرمتف هن ابلوالا نع <“ ظ ا
 اضن رمش ايزاطعيالو ىلا ابوح ث ديفا ٌقسكلا لع نمدب بطال ان د ا
 باعالان الع ضان عب ناؤوالاو ةيئشلاو ظلللا ناب ميدوصملااف ظ
 ١ باغالانإرلعوابدع باث امو سلا هم الع صوصخيرؤت ناب ىونعم 1

 اك فلا لماع لود درع دوق ىشح هاا يدع ب ان امو غسكلا سنن لفشل
 2 كاذفرو دل ود يرحل فلاب ىلاو فاضملاب جلال اقّسح ادلع ظ | 7 مجئابباف عوتلاامملاو ةيعزتلاب ىلا اماو امل كااثالو مسالاو فرحا ىأ ظ

 وهوراوةوولخلاةشامواقعبو اولا نيوشلاو د وداعا هنوككا
 توصاذارياطلا نوب لاني تيوضل ا عقلطص ةئلاماو احالطصا ىا

 روم ظنا اروظحبوع ضراعل كب رع درب الف ةلاصا ياةنكاس هِلوق 7 ظ ْ
 انْوَلا م رعمىلع مسالا رىعم نقوت هبات الرو دوو مسالارخا هش ش

 اذوحامربوكأ مسالا ةؤ يملع نايوسلا ةؤرعمن فوتو ملةمالعإب ا
 محال يحالأب درملا مث هنو ىئمىلضرسالاةْو صمنذوش إفتامالعلا 20 امال ا نبا نوشلاريكب مسالا ف عي دق هن ال ةكذنم ةبركبا لاقي دقو هب يعن ل ظ

 ١ لون تلال ءانطتتم اهلل قدور كاره ا ا
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 مسرريلا او ىضرلا لاقامك لاقي نا ىلو الاف لتس ال دذ ةرلكلا ناب ليلعتلا
 نا ) ارجزيف طئسي نسوشلاو قولا لع ة م ةراتكلا نال لدب نيوسلل"

 لئيحوت السمو لجرو دب روع هلو كراصتخاب ىطحن لا اعفرو
 تمنخا ائاو مسالا, ةصاخلا نييوشل !ماسقإل ل شمالا د دعس راسا

 الار وبر اهوريكتلاو نب ىنلاو نكهلايةريذب قيلت ناعل هشايئال ب
 ثنؤملاةحريعةؤورصملاة ب صملاءامسالا قحاللاوهو نكمل َنيوَس

 نسبا رف :دبملاءاسالا ضعبل قحاللاوهور بكل نيونت قاتلا ملاسلا
 ثلاثا نة يمويرو نوميملامو ةرثن ركاز منوي اخلايتركن وارض رتم

 نيثديزمءاتوفلاب جام تاه موطئ ىحاللاوهورلبافملا ني ولت ع ٠
 قحلاامورملاملاركثملا عجل نونلا ةلب ام ةولعج مرن إل كلا ذب يمس وتلا:
 ا مس . ركذلا نيوتسلا مانم ةئياق نوئلا ناايك مسالا مات ةمدلع هنوكف هب نا

 8 رمل 2 7 ل لا ةيزسمزليالئبل نونلا ةلباتم ف وواعجاماو كاذ ف دحاولاف *'
 مج نايامناوملاحلا ثنؤلا مجوصى دل لصال لعملاسلاركل ملا وجوه 0

 >1[ ذنؤطاوجت ب | "و ىحل برمالهو تاكيح اب برم نالوا كاركذملا جالصا ثنؤلا

2 
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 ه

 7 وهو ريوخلا نيون هب ارلا فو ىحل ابي |عالل لصا تا/رملاببزععالاو
 ع كاك وزملا زور يطارد /'" اكول |وةاع درتمنعازوعضجبو لكلو ةلج نعاضوعذ ال قح اللا

 اي درر بأ را تطتسابوتلا ةدوجدلمانا فس انوص شام
 ا انهرعب هايل تون ْنيونسلاو ايلا نانكاساتنلاف تدزحل ؛ايلايلع

 عي نيونلا ف زج تباثلاك ةلعلف زهلاو ةلعل فوذحت سماخلا حلا ةفكش ١ هارت طوس يراباذملازاللاتشسالاسلا ٠
 ترق يح لد لسجابعوصرب واع دضلاوزلاابلا عوج تح فذحالف
 "407 عي ته  اكاطوع عدوجوملا سولاف هتذح ان عانموع سوش ب ةلكلاذ
 ا تاير فرممهالام بارعا ب معيد نينكاسلا؛اقتلل ةفو حلا ايلا
 هنري بيع ماللاودلإلا وحدو هل | وقراصتحاب ىشح ماش اوغهلئمؤاممِلع 6+ ينج ك2 ان الو أبا دوعص بلا لاح غال ةؤو زا يلا م

 يي نم تظتت,“ لوف نيله صحا ناكل لا لاقولو ةزكلا ةينب نع نيت ازلا ىا

 0 روز رب م ظطعالا هيلع دريل ابل حاصلا مسالالعي !ماللاو لالا لوم دو
 2 1 نيش

 را را“ مولا
 ىلا ول



 مع

 اعدك و مهللاو ل ىلا امه ع ؛
 ,ه]

 ©!ىهوحخا

0 0 00 [ 
 7 يةلواؤراوت مط ىتح »امل مطيالامزباضلاو ةراش الارساو
 7 ”وغاوفي ناواوالا مايتلاو لجرلاوغ روف ىشس هاهنم لدبو ا هيلعإ
 0| لثمو مايشلاو لسرلا تلف ماللاو نلالا امرلع تان ١١ ذاق مايق_ ملجم

 كت اربوس ها ئدملا ساو تالا مسا نيب ق ضال هناملا ةناشسا نيل اشم
 سكعو اوف | دشبم عفرلابوا ةب كحل العرجلاب مايشلاو لجرلاف هلوق
 ةولحلاف !ةرحوملا؛ابل اخفب شلال ابوسمملا ياىتيضلا بيترتلا
 ائادلعلا نهزش نافذ + مالكلا لوطل هٍلوق ئشلا اب لع قاخج لا
 تاما تلق ماللاو نلالاريخات ةلعام ضفخلا فو صريخاتل يف
 ىلع لوخرلا غاب ةكر انس ضئحلافو حل ةبحاصم مالل او فلالا
 ىلا هروب نيحاصتملا دا نال اه ءايعتلاب ت ىنحا ءامسالا لئاوا
 2ل وق ئسن »ا اريخاتو ابدت ةضيواف ش هب ئصن ام بس
 كوالآةمالعلا ذا تامالعلا لك فطيينرحل هن ال بيلذت هيف تامالعلا
 مقاوب كاردا ياروعش هل نملابرينت اال اعشسا هوم ةفوطعم تي
 يب اموت ىلع نطع درطتسا ى لوقف هلاجال لوعتموهو تارابعلا
 نال ةبسانل هلكريذو ئشلارك ذ دطتسالاو درطتا م كلذ لاق
 فوعي مسالا نارك ذ امل انهو ٌةداع باتكلا حا ضننحلا فو رحر
 بسانؤ ضف فوىحامو هل لاقالئاق ناو ضنا ف وح لوخرب
 يا ةلمجكزذ هلو فصتب ىشحم هازل نموموهلوتب اسي نا
 اناحوالعو الو لنمو ذمو حام قب هنالابذوتسي ملهئالاطعب
 نوكنا هاف بن سالم مبمإسكب هلوق كل ذراخوافو رح تلعجاذا
 نالعك ل نب هبن ارنب اعم نمو هل وق ةريماب وتس او زل وصومو ةيطرس
 مأوق مريغوابهضعب نثىا هاررلا نمت نحاوغ ضيع لاك نا ناعماط
 لاما: امزوا|ن ام ةصوسخملا ةؤاسل ديب اىاصلا خط اىاوادّتالا
 سيجا موم نمت سنامزلا لاسم و ةؤوكلا ىلا ةيصبل انت اىس نامل
 |  ةةطرضةفاسملا ةياغلا دس المملوق و ةياغلابدارملاو ةعججلا مويملا
 | ويلاو هلوق يسم »ا ةفاملاوهو للا ةداراو ةيانلاوهو جلا
 0 مدقنو ناكموانامز نمةصوصخلاةيانلا ابن اياىرشالا بمس أعم

 امولام
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 اماو ةفورعم غلب عصفا غشلاوءابلا ثيل شنب نصملا نم هلو امرلاثم

 سبل فروق ف صن لمعملا دبع مها اضتذ تذلاو سك ابوي اببإا بولا
 'رببئتريغ نسل والا تر وصول علو الااطنللا داريا يو ةرايول الع رجلا
 لامي ئش نعئّسدعب ةفاو ةزواجلا هلوق ارثب الالع مفرلاب وا
 الشم سلاكئشدعب احالطصاو هنعدعب يعم نالف نع وات ن الف
 هديل دم وشم كيم ر اا يعرلاكوطدو يا « ركددملا ىزرل اكل عفلارريصم دامت ةطساوب الش سول اوهو ايربرو رجلا نع
 بسس سوقلانعمرسلا تراب ىا سوفلا نع مرسلا تيمر هلوقابم

 ابشر حا ناعمابل ناىلاسراشالوترلالارشب اعم نمو هلق كرلا وي
 ريد قاوؤروغو مايا ةبادبرل ى ارك ادهام ىلع هدد اوربكلو 7 هلوتكل يللا
 نعل سكن ترعصرإ وق رالا ف العن وعرو ناني إ وقوع ايطام العف
 ناموس ]لاو اذو مو مس لاحلاو يس ئش لولح وهو رف ظلا رأت

 ١ انظم اتنين سي
 وكت او ةركناهرو حب نوكيناو مالإلا لوا ف نوكت ناطو شب
 ١ يصورها ايطامالعف نوكي ناو روم بماع نوكب ناو ةفوصوم ةركذلا
 ا يلام مال نا ورمل نسم يوم اهيل لا يحب ' ”هفر ! صاج بر نع اهرو جر ئعلا نود برلعالا ف ةرياز

 !َ , ل ءر يجاسع الجر سل رثرعمل ا ي؟ 2وزيلوعفل الع ىلا هراغب تل !اصل حر بر هور ادبالا ىلع
 مسج 20272200 هلا صدي ز نامكبصدوا عفر ابرلا تابثاب هيل اص لج بر
 | فود نللوعتمهنالعبضلاور بخ هبل ةلجورش انتباللع
 هب. .رداوام لصد يقل ريس أو « |هنعربعءايلاو مل وقر اصتخاب ىايجس وها جرا مدرلا نك زوكذملا رشي
 , مو ةماعن اضرب دعنلل هلوق دحاو ف حيل عانوكلايمساب
 0 ا جسم ردا اج ابرام هلاة يده
 ا ياا فام الطصإلا و هبربش هرعجا ذا ئشلاب سلا ءابشس رنيم دلال ظ . رب ير ملم راصاريز نان < وهدي ريشا هل وق ديت تبعذ دي ز بهذ ىف لوقدامكالوعفم لعاذلا
 ْ رديلا/دي ز كاوقْو هن اضالا النير عم قزمالرما وكر اشم
 نبب مضلا هنمواماس ئسلا لعجوهو نبسلا ناكساو فاقلا حب م" سانت 3«. يل نعئاذب زرحانبسلاو فاقلا جف ؟لوذ شنكال امداللا / اناكساو ميم اسكب كالملارلوقر اجل اهدي ز كلو ف ةدالبلا«سسيسسو ا
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 سا١

 نلالتاا اعالي وابلسدو ةرخا طق ههه دوق ةلقولع بيتنا

 يا ماع

 , وع

 و

: 

 ىتيتبب ها بيعنل يدمي نيسلا ناكس او فاقلا سكب مشتل نعو تاجوزلا
 برعلان الأنيمي لحلا يمس ائاو نلحلاي!نيوبلا ىعبرل وق راصتخاب
 - ايسارلو يالا نيم ل هيما هدحا عضو فلحلاتدارااذا تناك

 ناولا ٌةراشن ارد جلا فو رح نم وشل فورحو هوك يرتب ها انيمع
 اورج نوكي ن المو سلع فوطعم هفرل ار مشلا فو يح شما لوف
 7  ضصاخاركد نم نوكيو سقلا فو ىحلودو يامالل او نلال ل عانيطع
 ب "فور حاب الخ لب مشل لع ةلالرلابارط اصتخا هن ماعلا دعب
 نس هب راشاهث الئرل يق ائلاوباهامسل لعل رت الو ةراج ابن اف ضلفحلا
 7 هيج اعد ماير الاتي الفءاسلاو ءابلاوواولا عومجرب ا نال
 ئاضملا يدم ةِشسل ؛انبلا لع ناقل مصب قود نم هإ وق [ئيلاوب اها جلا

 رب اهريغلعلدت بلاقلاريغنسو ياابلاغراوق هظئل ةينبايرصتتو يلا ري.
 مهرب مم
 جيفايرال هد انمّهاالو هس ات فلحا لاّرب الذ ايعم ]فلا ارظ ار وججالو مج

 تلا لصا ياواولاابلصاو هيلو قتسن م لصالا مح يذلا نالفواولا
 تار لثم هساو هساتصافواولا نمل دبم«اّملان ادعي واولا
 ١ ءابلا نع شانلاواولانعة شان يرف طعملادبعلاق ثالو هلصا
 ذاا "فشاب ابطامت> اب ةوربجلر اكن و نعضاب) لصحل كل ذل ترحاذ
 5 ؛اهواتلا ل دس ياواه لعجدمو هل وق هل الهلا ظفل وهو ؛اىسالا

 لتس الون مال سكب لجالارضوبإل هديل يق ىبويلق هاذ ذحيف
 مجوبي د دي ذ مده هدن لاقباالفاهنم سيتي قتلا ةوظمل ارومالا الا
 نازويو هلوعفم لجالاو انت هساوا دوجنر رص هييفو لعاذلل «انبلا
 لحال لحال ا ىضسؤي ال ةلمجو لعافلا بن ان لجالاو لوعذبلااينبم نكي
 ' ةويلتهااهر>لعقلطيو ئشلا زم لجالاو ىشلا باوجابال برعالا ماير
 |  ايحوتلم نعال ارح ازنصوصخماةولكلاهاذلا مكبر وق راصتلساب تشو
 | رقرحلارقلوحد لوب يادوب هلوقرامتحاب ءاونْسهار دصم هناي
 '  هفادقوعلاوحالا بلاغ قيِرَجلاكىضام العلخدتو هاو قريلع
 - ١ .مردديز دق هل وَ ةالصل تماف دقو لاح ابيرتتو نوسؤملا

 .حدبح



 لذ نوكس الع ئبم مساع عرد دبر بسح يا لادلا نواس دف
 ابماضال ةبرعمرهتتو ةربخ مر دو هيلا فاضمدي زوادتبم عفر
 : دقو :يرب الع مر دو ارتبال ا لعلم قرت هانبلا محم ةىناملا
 يف د 5 مردايبزل اوقُن لوعدم لا بص و لعافلا مِفرتُت عراضم لعق مس انوا

 ب عالا نمايرل لحال نوكسل الع ئبسلعف مسادّوف مسرد هيشكي يا
 رهن امام رفاضالا نصوب و ر>ومل عاف هردو مدتملوعفمالب زو
 يصاو>نم رفاضالاو :فاضم اهدا عم ئدت نيكاب ان ضرةعالا خدني

 مال فاضالان !باوجلالصاحو نورحلا اهب بش نعضش ءامسالا ٠
 ىدشمنج» لعامل ب لعالاو «انبل ا اهعم زوج هر وجو لب ؛انبل ار اوج
 سلا: لهنلاريحاتوهر سيفشتلااهانعم لا ىانيسلاو هلو

 أسفنت كاب االا نييسل اكسسبفنل ةلك وهو وسو هز د ليقشسملا لا

 نيسلانو دديعبل الابد تسال عل رت وس ناكل ذو نيسلا نم
 ةدايز لعل دت هانسل اة داب ن نال بي تل !لابقّسال ! ىلع ل ابن اف

 ءاّيو داوث دايز نمابل غو قو راصتخ اب يش هاابلاغ عملا
 اباعات ث؛انىلعةلادلاهانلا ةىلكل ارح لوشب فيجو ىاشسن اننا

 تبر وحن فو ىحلالعلخسدت ابناف ظشللا ثنناتىلعةلادلا تجمل غ0
 + *”ةوطوعريكذتلاءات ثين انلاب جلحو اكس نم ةئلولع تم
 ' امسالاب ةصتخاناف ةئاتومت باعالا ةكرحب ٌةكيملا ةنكاسلاب و
 تلائم ضراعلا اركي رخرضب الف ةلاصا ةنكأسلةنكأ سلايدارملاو
 يو ردالا ٌرمالع صم اركذي ليو نين اطانشا الات ةماتلاق جرحا

 تامالع دلل قبو ةيطاؤلا هاب هلوبق هةعصلاب باطلا لعزل الد ٠"
 امى حلاو هل وت راصتحابىيشبن هاراصتخامصملا بح برص احا

 هلة زمالعي البلد هلوت !رظشلرابتعابعم ةريملائيكذتو ةرلك ثلا
 يكرعلان اب طيش س اوريهاركو ميعاوطك ايلا فينجر تيحالص مدع
 وهو ٌيلطم مدع ناش كرعلا ناب بيجاو يدوجحولل ةمالع نوكيال
 هل ةمالع نولبوهو ديم مدعو يدوحولاةمالعنوكبالىذلا
 مدعلااللاعف الاوءاىسالا ةمالعمدعدارملا ن الف الاسم انهامو
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 ١١ ور ضن موعب

 0 ويح ذم :
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 كغ بوب هلصابايلا ب لعالا باي راصتخابا: سها ادلطم
 ةفلوهوةر وباو باوب الع همتواذلا تلق اراضام مان ادواولا
 هاحالاب ةَرَحيوهو هسكعو لخاد ىلا جر اخ نمار لصوت رنج لف
 ىلع خر وشم اعلا نم: ست ةلحل مس ااحالطصاو فاعلة ذاب
 انهىاهضننعو هصرو هعفر دوعوا لاغلب اسمو و رثو لوصف
 لوثلع ب ارعالا ب اب فظن اوابعالا باي اعتوا شاع بازعالا باب
 ةريرح ةدايز .هراصتخاب ىشح ها افوذحير املا لعن مو عروب جاو
 ةصاخوداوبلا ناكس مذا, فب ب لعالا نعازارتحا غزمرلا كب هلو
 '- نيرَملاو ةنابالا امن اهم لعقلطي ةئلومو ىف نعامرللا ةبسلاو
 لوتلالعو ّْضملا ةركذ ام ىونعم هن ا لوشل اهاع احالطصاو رابؤتلاو
 ناس إ ب ئبج امويذ ن ذه او نوكسلاو تاك حلا سشن ى شل ناب
 ةالطص ف إذ ف ذحوا نولسو ا فرحوا ةكرح نمل ماعلا ىضتم
 هن وكرابتعاب هنموا, رس ىايىلع بارعالا نالاحوو لوحي ىاعتم
 ملوقو لا ءالطصا غانم ازنوكةلاح باعالاريدت لصالاو هيل افانضم
 ةنصلاوهو لاح جلاوحا هيث لوقلاب تيكحابال يل مسكرا
 -ىدياباصارب صال ]وفور خاوانمنالاحائحواةنيَقح هلت
 د ارملاو هل هت ريفي رض ةلعلالاطابتعا هايل تؤ زح لارل نواس
 ددّرم لاوس نع ب اوجوطو هريس هربخارشمد )لاو اح الا ريوس
 بز ؛اجانإو ف ندب نوري اوهو ابونعم بارعالاناواذا ةري دس
 ّيرمواادبر تيار لونتو هوا هصش يحال زصخالو ب لعارش سب
 وا ةؤ وقوم بكزبلا لش ءامسألا نال ارو يو نايرب اوجو ديب
 دامو رشلا لود تعم الهو روْتلا لصح تبكر اذ لاح لك ىلعو ةيدم
 ىرخحاةلاحيلاةلاحنضولتم ياةريصن هل وذ عملا دبع ها
 ةداراو ؛زهلاقااطانسوبإو ابمائب ةلكلارابتع ابرخحالا جج/ربصلاو
 انسكاس ىااووقوم نال ا دعب هإ وةراصتمحا, املاوب اها لكلا

 يلا ضعب لاو روبل ا بهذ مال هو ؛انب الو بعادك ىكب الرمال
 الو ةلماعالاب:وكوهو ىلا شالا هيشلا دوحول ةيندم بكزملا ل

 اوم



 م«الاوارئسم دارملا ل الكل إب رارملاو ا يق راصتخابىشحن »ا ةلوعم
 مسالا امسي ماع كلا نا نمرتملا لع وري ال شلا نإ لي راس او ربخ

 اهرتغو عراضملا ل هتلاوهو ب سما رغدلاو نكؤملا رسال اوهو ب عما
 مثلاراساو دارمريع كل ذ نا عهةسبملا لاعفالاو ةسبملاءامسالا نم

 علا نلملامسالا كلا نمو ارم ليال دارس سيل ماعلا رككلا نال
 ماليلا نوكأنع ىو ةئيب ضلاةماق ادن عد اربالا عفدب دارملاو عراضلا ١

 وقامابزنم ءاىسإلا ن الصاحماو ب علا ىا نائل هل وش بلعالا نين
 ازمو وسلا نم نكم١بزعالا نم نكئم هنا ف صنم اوهو ندم نكّمم
 وف نكما الو نكيتمال سابو حالف هناا ريغوهو نكمزربخ نكم
 اضياجتو قاد اجت انالا نون أ ءةراصتخاب اننا تليطملاكئبملا

 نوب شابت ملو هلت نوكسلا لع ئبمايرعملعدلاف ةزمرل مب انا اع
 نولسلوعر دّممرصاف نوكي ناب يدّوتو ااظنلابيشب يا ديكوتلا
 انرالث انالا نس نو دديكوتلا نون قف قا ملا ديف ونيل ناولبتلو

 ,ل,ذ جفلاىلع ئبم شاملا ديكوتلا نون عم عفلاو َثسابمالا ن وكت ل
 امكلماع لجلال ركل ار اربرؤت نع كذب زرت لماوعلا ىفالتخحأل
 لماع بسجل ةئللا بسج كا ذ ناف ابر طدعب تسكوا تدع ذا ثيحو
 وو ةنلاماو احالطصا هأنعم كلذ نا ىلا لماعل اب دارملاو هلت
 ماولادي دشتوهاتلاو؛ايلا حف لا موتني هبام هلت ئشلا ةرشؤملا
 ارسالا/ ىونعمواردّيموا هب ظوئلم يس يائس ىلع ةىئاوامو
 .. برلعالا ةملاطلاى ةيضسشملا ناعما نم ئعم لصخحي هب درتيلاو
 ي ائدياموهو موقْنِبلعاف ئعملاوتانكسلاو تاكرجلان بسلا
 لطسملا دبع مهب ل عالل بلاطلا ىاء] ةذص ىضتشملاو مالكل نسدصمي

 هروب لعفلا و مدّومربخ اوس لماعلا كلذ ن اك هاوس! +ةراصتخاب
 صضاظ نايءاوس هب ظئاتي ياايظنل هل وق ورخؤمار مر دل ل دات
 - اكلللالهيابلطي هناد! +5 هب ظئلّبمل ياابونعم هلوقو ار دزموا
 لعاذلا بلطي 4. .,# هيلاريضلا دوعمج نوءاج ظفلوه يذلا
 ىزندملا يل اموُعَني هر امالواملو مل ةبلعا ولا طي لوقي نابسألا



 هلو ٌءانكو يهتتملا يوما ف ةيلعافلاو ظئل لعانلا ذاب زعالل
 فاضالابسانملا هيل فاضملا هلوق غانو ةيلوعنملابسانملا لوعنملا
 ةيلعانلا مزلتسب لعافلا نالرك ذا عائاهن ابىدسإىلاباجاو

 هاف ةفاضالا يزلتسي هيلا فاضملاو ةيلوعفلايزلتسي لوعذملاو
 هيلافاضلاب دارملاهيلافاضملا باطما اذ هأ وق تيار يا هن اذ
 فضن انزال ةفاضالا فورجرمش ىلا فو ىحح ن الرو جي اوهانه

 بلاطلاىاىتقملا + وقراصتخاب ىثنحم هاء اسال !لاعف ال! ف أعم
 هلوق قبل ماهنشف تاذلا ثيح مال اضالا ثيح نم إل
 ارتبمدارملاو ه] وق ءراضملا 2 ىادرتعا هلوقدارتملا ث ىا اديبالا

 تالت ءاوميا هبلعابطلتورعلا حابتت خو ايلوصح ا ةربخارئبجيو
 داصتخاب ناببوسطا نر اتم هنافا دسم ابادّبال اكتنر اقوا ثرخاتوا

 هلعب لعفلاو مدقمربخ«اوس ل وذ ام نايبألا ةرلعافلا نمل وت
 راخإلا ىرج لوقو ادهم ىدوملا لوقو هل قر دصم ]سواتش دس

 يدوكملا مراشلا مال هاظو كمالك نيب نا هر ليَ لاوس باوحوهو
 وااظفل ذنملا لوقو .! ٍ,3*لاىدوكما ومو هلوقب هنعباجاؤ فانت
 وهوالتيم لوك لاقي نارشلا نم ةئاولا ةلجلا هبل عاإل ااريدتت
 كل ذب ةانلواامناو لوعفملامساةداراور دسم ا قالط|نملوتم عم
 اضعردصملا ئعملابلوتلانإلكيدسللائدملالعمؤاقبا مصيالدنال
 لود اراب واتى الع قد الملا لص الك تم هن. ال نالاحب هنرعرع الث
 اظنلراوق نانش !لوقما نال ىعم ئئما ظل ادرغم ن اكن او هناف
 نسل دب اريد تتوااظنل هلوةو ةلصاح < ةتباطل اف !مدنَن هلوقو
 للان ال ارلاوهو ع> اع ةردّتم رص نآعوؤرم نابب نطعوالوت
 مالت ياكحى ١ ةياكحلاةكرحاهرورظ نم نمارب ددتوااظمل عوجتوه
 ىلعوا ةرم هب ضو قلطملا لوعنل العب وصنم كان لإ مف شما
 ماو قرتضالعياريجنلا يا نوكي د مَف يبن هاانوو ياةيفرافلا
 صام اى اكلذب راشاو هت بهذارملو هز قءاتلا م اًئاح
 هتمالعب يا رلاب ظملتف هل وق ايسالاب ضن او لاعفالاب مزجلا



 ١ هل وذ هعبامفلاتب انك و ىونعم صملا به نم لع برعالا نا تعامل
 ١ ياريشتلا نوكي هل وذ هل سف هن العلو إلا ةرات لع وطعم نانو
 أ ىلع هلووو لصشل هن يلع سنو !ىونعم هز ىلع هيلع ةلارل ا هتمالع
 لجإل دوج و اوردق مزسكلو طفلا دجود مل هذ ل ى)ضرعلا لس

 ىونملاو ا ىونئملاوهو إ وٌدريضت نطعري دّدنلاو هلوقو لماوعلا
 ةزعلاناؤ ةضلا ىوس امك هلوق ةنب قب مدقت امل هتمالعيف ها
 ىو ,| و (ئيلاوب اها هتض الع اما رييفتلا سفن تسيل ةبونملا
 اوتيدارااوهالهو ه) وذ فورصم صتل اباحرلاوهلوق عرفتلا هائلا
 ناس رونو اهلوقب داراام ضعباز هو لوتي ناو الان الاس دقتو ا
 <راضملا له فلاو روصفلا مسالا ل 'روصحم سيل ري يتلا ب /سعالا
 وعوانوكي ىريدقتلا نال برعالا هيذردةبام ضعب (هلبيرطالا لعمل
 "لعالا ني تن ل ىاانهواو هلق ىشبف ه١كل ذريِغو ةباكطاو ىلالغ
 لفشل اريؤملريشن ىارملاف تلخدانلو ميشنلا باتكل انه
 ىل اربيغتل ارحم مصملا انا عملاو كشلا ىادي دزيلل اللوق و ىريدتنلاو
 1 د ابريدقتواايظنل ب نعال نوك غد هرم هناال ىريدقتو لغفل

 يلا رىاونلا لع بكرتل ا قيبطتانه بولعالا ب دارا' لإ برعالا ةيفيكو
 بصيو قد فرح نل هلق كاذ انيالو ايمو ا ابرعم ناك اوساقلطم
 ضعبركذ نوكي ىحانبلا لب اتمانه دارملا سيبلو ةيسمفو م ان اع
 ظ نولت يذلاىلثنللا هوقو هنعئختسم يااكر ددسسم تاسبملا
 , يزتوت'" ةاقونعم ملا دنع طعالانا نمد امؤانالف ةيظنل ةتمالع
 يا“ 2 بصانل او نينونلا نمدرج عراضم لك ناك اب ,طيوخ و إو ىشح
 ا ري لوتلالع تاب لععالا هب و ثلا ىرج كمر ةمالعز هل وذ مناجلاو
 000 ال١!" كهو هعؤرو لال غفل هز ىلع ىّسمولو ىونعم ب زعالا نان
 هلوق لظمل هز ابل ومي نم ناس ىلعت ىج ةر ابعل انهن الاب نا
 حاشلا مالك ل اوق ا هعموا هعبوا هلحا لش دارملا لهو محا ف ها ةض
 كربرتتلاب لعالا هل وقراصتخاب شحن م [ثلاشلا قبتخلاو القحم ١“
 لحيوهئلا ف ىحلا نوكيال ناوهو رزتلا هإ و هتم العر دّقملا ياا



 9 دك 5 5
 سستم رص“ سس يصسنم لة ا.

 ظ ثوب َن اوه لاتشتسالااماو ىالغو قذلا/ة ب لعالاةلى لل الب اق ب لعالا

 |2١ هيلع ةليتث ابل ةيبزعالا ةكرملالباق بزعالا لحيوهىذلا فمما
 07  الفتلاناكربرّوتلا نسب هيب ق شلاد للا برع اللا طرعّيب مل يبل

 |  ابرماهنب ةركلاذ نوكي لح او فلل الططتف ةركلا نسربخالا حلا
 م/وق فعمور اوجاذو ار اجالاتتتس اياز اوج هييرتتسم ]د
 ولسا لحمد ىادفر لحم و هود هنيعالدت روصانه ناوهةريدزت
 00  هلوق ئاظ و لانباللو فاطم فذ حل عويذاعوفرمن ايلركذ
 !(| كورلا ةيشبابنعشيدحلا ةيصل سان إل ق وف ةانثلاهاتلا لعاذلاو
 "7  فلالاتنالاذا دل وقاطع دي امتامالعلا 2 مدت ممل ناوابربلا

 ”( 2 اداو لرطلارخانلالاو ةراكلارخ ا باعالا لحم انا عي ةدوجوم
 !)| نينلأسلاهانتلل ةفوذحم ابنا تنال امكابسيلع ب لعالا تب تْد لح
 || وف هلصاّف ءاج هل وق طعلادبع»اتباشلا/ة لعل فوزهم او
 ١'  قلالانانلاساتتلافانلا تباقاباّفامؤشاوءابلا زك بودل
 نول نود ف للاب تصنحو نينكأسلااّملل كل الا تفز ل نيوشتلاو
 «زنجو ةلعف ىحثلالاوةلتنم ةركو جمص فرح نبوسلانال
 اون هإ و ىطعلادبع»ا لكلا ف ذخ نموا و ا؛ حلا فذحيو ثزك
 . | شلال جرسو كارم ةمزال ءايوخا برعم مسالك نمي ا ىطاقلا
 ١ ايلالعدل وق ممكلاو ةرصلارب دتسب عمصلا نعصننن هن لل صوتنملا
 1 بعمام هراوفب كلذ غمطعب ئلا دوو نين اسلاهاتئلا ةئوذحلا

 ' 2 يافوع2 هىلوثب هنع ثجادّقو هذ فرح مردود 0 هاب عا

 (|  لوقث ناب ياكل نك ىجلاؤ و هل وة هبرالا تلئاذ باوجٌجفو
 |  ثطاون نيئلاسلاهانسلل ةئوذحلا«ايلا لع دّدم زاك عج ةمالع
 | ”ةماتناعوطشلاقعمنضموبفاذا دم ثيل دجواذا يان أك
 + ةلئمالا لهىلعىسفو راودل ن ايان هو ىشم نا دحيو يعم
 1 تالثلات اول هل ءىا عمصل ا هبشي هل 5 ىساح ماايسرشاام

 0| زِهاصتسما فاكلاواول اكد وت اباّمامنوكسل ةنياللل هيلعاهروبظو
 هيف هاظ باعال اذ إنو نبذ ىلا نيد جريغ كانو سيل ذا

 | علا



 روسم ايوا فلا هل وت لكتملا؛ايىلا ةفاضالاك نام هنم هائلا
 ااّمامرررضملاواولا نعت كس و ثلالاذ نكي إل هنالاءايلا عجار ايل فام
 هن يديس ال | © دعوا اولا مز اله مسا نإ دجيود ممل د٠« | ىسالا غدي ل كلذ نال
 لازما ةيننلا اذ كو قمكلاو ةصلا كة حلا اشر دنت هايلاو هل يت ىلطعملا

 ايروكا تائتسلا الو 4 وة راصتخاب ازجلاوب اما ف صني ال اجو سلا نع
 راثاامك يؤ لم ف.؛اياتب انكنيعتب الملا ذلاو ىشنج ثم و ءاي بسكن
 تأا؛اي نع تلق دق روصقملا ف ماللا تن اكن هل وتب ىايسلا هيلا
 ىرلاب الب مسراواو نع :تبلق ناو عاف قئلاوغ كلذو: نلال ادار
 ريخ ويضم او ضلاك ف نلذلاو :اصعوغ ٍجذلاب هلوا ناك ٠١ نمصلا
 املا يذربملا نعرقن او ٠ ن دنس اف روسكلا ابصلاو خت كاك تح
 لاح لاوحا شدت ه] وش قباسلاريدتنلا نمار ظف هل وق افتعاو
 ىتسن هاريشرب ظن لاحو ال لهن لاحو ال اتش ا ةكرح ا هير دقن
 لاو قس اهبف هلوق نمكلرب ظو ىالاتنن الان او 4 وةزاصتخا
 هييغلابصنلا نو ه] وة راصتخاب |جلاوبارها لا ورييصير خال ريف
 اني | يا عام نمل حان اج هل بق لعفلا غ مزجلاو مسالا ثرجلا يا
 ىلع ءاونالا ق الطن ايا او ىلص الا اهانعمنعابب انوجم عار الا
 راغكلذو ةقرتحلاب نيؤزتمنروثكى لعل وتمإكع ولا نالاناجمانهام

 هتقيقحنال ةزرزحلاب نينا يراك علوقمالثمفرلانالانهكاتم
 هذايطعرمظب ااروجلاانهو ةيزبلااذلوالثمواول ؟ هتقبقمريغرملا
 1 رع 6 :(ءالاوه هب امو هفرلا سنن ناو ايظنل ب لعالان وكن مف صملاةيلا

 رقيق اونا يرق ايونعم برععالا نوك نمصملا هيلا بهذ امىلعاماو /
 صرصخيز يفت الثم هفرلاو قلطمارييؤَسلا عم ب لعال ا تع ابرج ار ذال
 ”اواولابريِضتو ةىملابريبكت دف اهل وريبغتلا قلطم تح جردنم
 دزوكصوصعال قلطملابرعالا ماسقاى اهل وق راصتخاب يشحن ها
 هاسق ماسالا هاهو كيو هسفن ىلا ئشلا ميسقن مزلي الئ الثم امض
 انو نيلوقلا ىلع ب )عا سنن مفرلافابونعمو اايظفل هنوك ىلع دل
 هل ةمالعو ظفلهن العبر عإلا سفن يرفالثمةىضلااماو ةيقبلا



 1 ملى سل برعالا نال اّمقيقحُ م ةلىتسانه ماسفالاو يونعم هن اىلع

 انزاف مالكلا ف مدت ام فالحب صوص ل اريؤتلا وهذا بكرمريخ هال زج
 'اوةراصتخاو فرص |[يلاوبا ها بكرض هنالز |هل ليسو لع ءارجالا شعم
 امتي ظملاب با لعفل او مسالا هلوو ماسغ |ب قلعتم نونلا يسكب ةرسلاب
 اءالطتف مسالا اةعيرا محاالهن اوهورصملا مالك ىلع دري |عباوجائ و

 ”اوحلارصاحو كاذك هيلا ةبسلاب ابننا لعفلل الو طقف ةئلثهيلا هبسلاب
 هل وُ هصوصخع اعزمدحاو ةلفحالمربغ نم اريل عاماسق دارا هن ١
 نع ورابع طفل برعالا ن العا لطصاو عانت رالاوولعل | ةفلوه عفر
 سوصخيربر ين يونعم هن ااعو مقرلا لماع لوخد دنع د ىلا ةيضلا

 تلاناحالطصاو ةماتشسالا ةنل بصنل او ابن عبانامو ةطلا هتمالع
 اساطصاو طتقلا ةئل مزجلاو فرلاكاحالطصاو مفرلا ضيقن ةئل ضفنملاو
 ضوصٍخربِشَن يونعم هن العو هنع بانامو نوكسلا سسنن يفشل هن الع
 مساؤرلوق ةدايزوراصتخاب ائئلاوب اها هنع بان امونوكسلا هتمالع

 صتخاامنا لعف ن مزجو مسا ضفخو هلوكو ماللا ىعم غو فرب قاحتم
 تازلاوهو هلول دمأطاسب مسالا ةئو ضن لمثل مسالا, ضن ا

 ثدحلاوهو هلولدم بيكرتب لغفلا|قْنو تزن لعفلاب مزمل صتخاو
 تاه ب عماب سجدارملا «ىساللذ ل وم راصتخاب عش ها نامزلاو
 كرذنم ا وق ةيرعلاب لاعفالاف كييقتوارشءقالطليلدب ةينبموا
 ضرع ايدو ظانلا انزال ةبيىق ماسقالا نا عهديعبلا ةراشالا ىساب نا

 ندب روكذملا هلوقو ديعبلا ةل رشم ايرلزن كل نلف ايري قطنلا درحي ىدَقْنت
 تبارو دب ر؛اج دل و ةدايزب عملادبع مان اب نطعو اًةناشسإلا مسا

 مزجالو ]ب5 بوصنملاو عوفرملا لص امال لوعتملاو لعاتلابلثمادي
 ام اذ نوكي دو مسالاو ينل هو لب نوكي دود :١كلاناكلذ هجوارم

 اناا مسالا يزجأل نا نبعتفابب ىانلا ئدملا قي ماد ؤش إل تاذلاو
 اهلباتملابعجلاعئاللو هود ةئصلافالخب اهؤ انس ا نكيإل تاذلا
 اكحاوالعفالا لاعفالا نمبرعمانل سيل ذااهد فال ظنلابوامسإلاب
 ادتبم كشاف الت لععملا دبعوها نينونلا نمل الا عراطملاوهو

 نربح

 حت (اييصس“ فب حس كش دما



 دزم نام كرتشملا نع شم هنا يهب رابخالا صون انيس ةربخ
 اذكو درعتملاو دحاولابو داص ةيسح ا لاب ى ا او سس همالان )ل
 نايس ي١كلذ ناو هل وت ىشحم هان انتم اوهلوق لاق
 قود ام هج اب دارملا تام الع هلم ضويلق ص اصتخالاو كارتشالا
 رابتعاب هيف مبا لاقيوا تامالعد سيل هن و مره ظنلاب دحاولا
 اممقح لوقو برعملا لعفلا دف ١ نول ةنكك مو ةيصخشسلا دلال
 برعالات امالعةفرعم بان هلوقي ابشع اىادلوتب
 تامالعىل اايربان ةجاتح تن اكو ب لعالا ماض اركذ نم جرش ال
 ركذ نإلاب بايب ايبل دعا صتخي ابكر تشم ةؤ عم ةدباف ملا هزيم
 ةقمشتلا حيض ايرلاارجابتحا عمانرل تامالعرك دربغسم ماسالا
 ةئفاضا نماما ةؤ عملا هتداضاو ني اف ميسقسلا نوكيل بابلا اله
 ىلا بسلا ةئاضانمامزو+لا ةؤ مولع لا د باب يالولديلل لادلا
 هيلع ىسم امولع هلكازهو َكْو ملا ل وصح غ ببسب ابي !ببسلا

 وهامباب لاتل لفل هن اياعىشمولاماىوعم باعالانانمصملا <
 انوكن تلا فو حلاو تار لاو اب لعانوكيأمو باعالا هبوابرعا
 اماطصاو ةرامالاةئل صو ةمالع :جتاامالىلاون البوس ا العا
 ايلاوواولاو كلالا صو ةعيرإلا فرحالاوةثالثلاتاكرملانعقرابع
 ىلعماللافعمولعداضال تامالعةناضاو ف ذحلادنوكسلاونونلاو ٠

 . هلوث رامتخابوشحن ها لطفل هز اراع ةينابب و ىونعم بلعألا نا
 نلالاوواولاو ةىضلا ٌةَْلُث هز ال مسالا ف رروك نيّتدال ك!ثيح نم
 الو ةن الاء وانونلا تويذو ةضلا نا هن اللعفلا هوا
 ثيغو هنن ىلا ئشللا يسيقت مزلي الئل الئ مو اولابو اة ضلا, بوك ديقب
 فص صالإلع هل ءةراصتحاب ىرويلق ها مزملاو بصنلاغ لاقي اذكد
 فرب عوفر مك ف لصالا نايا لصال !راعةي راما ةرضلا ياةىملل
 معز ارتحالل كل ذب رييقت سسبلو لعفلاو مسالالع تلخدازل و أبر
 ّرصو ةبلصاةىضانل سيل ذاعقاولان ايبل لب ةيلصالاربع ةمصلا
 رلبوانِعَرَس الثلا ف رعالا سلاح ةىذلا ئعّوران هل وق ةيلصاربغ



 ىامسالاجركتماردصملا عوقو نكا بيان ارنوكةلاح يا لعاشل امساب
 ةراين بونت يا قلطم لوعنم هن العهصن ىلوال اذ اريك ناك ناد
 ىشهااهريغنود هفرلالعةلالدلا غاب تبحر ىاايتلاصال هلوق
 هلوقو ثرّع ىاءاشنت هلوقواساث ابن اياواولاب خو هلوذ

 اقوه ارب قطنلا غانم بز ناب اهرسلت فورحلاءابش او تعب اذا
 نطلاو زئلاثاهرك ذ يانلالاب ثلثو هاو قر اصتخابىشبف ها ارتعيسط
 ضم ةراوتسلا هم الق غض نيللاو دملا غيابتربظن ياواولا تدان الم اوقل
 .ةريظنلا تخالا ظنلرىتلاو تخالاب ةريظنلا تيبس لاتينا اهريرشنو
 هلوق توصلادم يادملا هلو ذو لئالاو براقتلا نم ارسال
 اههنجرماىرلبام تاكرح تناكو انيكساذا«ايلاوواولا نالعا نييلاو
 انا_ىسي ىئربو و ندب ومع ارو سكمايلاو امومشمواولا لأم نوكيناب
 قسلاوط امم نج نم تسل ارا يو ام تا/ح تن أكن او نيلو دم ىف ىح

 ول دون اًنكرخاذ ا اماو طقم نيل يح نايمسي نيؤطصملاو نوفع
 دم ف حائادابد اذ ثلالااماو نيللإو دملافوىحنم نانو كي الذ ىظر
 فورح تيسر |حوتنمالا اراض امنوكيالو ةنكاسالا نوكتالانز ال نيلو
 ةيوضضروغنسناذ أ,اوارجزع اضال الانا لالا
 ةئلارمطبو مئةئلداضلا خب ئعضل هل ىت نحن هان الل اراع
 ملوقراصتخاب تبن هاا رس ةوقمدعل ىاةوتل اف ااخوهو ذ اهلا
 رخل افرظ نونلا ياابن وكس دنعه لوقو هبشسلا هجول نيب ةنغل اه
 تهس/ و كر ذك تنكس اذا نسل ناو ةنع ارض ةلعلا فورح ناديه وبف
 تك امفابنوكس دنعةنئلاعوررصاخ ةفصذ ةلعلافو رح نونلا
 ديزل توصةنل ةنئلاورامخ ابا: خت دلل ترحانانيعض اهم
 .الطصاو ةنساماراجمالا ف عإبرلا توص هر ذل ف هبشي نزال نم جي
 اييونتلاو رنكاسلانوملا وصتموشباللا نم جرح ةنيكأس ةفيفخ نون
 لبا, ءال اةرضلااماف هز وق راصتشاب ى شبت وا نهم اغدا لاح مملاو
 . كويلو نيلانب رانا لثمألا دير ءاجوغ دلوق ردم طر باوج
 اذكو يربددنلاو لتشمل بلعالا نيب ق ف ال ذدالاةراش/نيلائعاضبا

 لاقب



 معفازملا صم ىراسألاو د] ءةراصتخابيساوبريسكللا عجذ لاقي
 د لو قراصتخاي ىو يلق طاروسأموزريسا جك سا همجارتتص نم

 ركبل او ةيل ا لاذلا ناكس ايار زعع جة روصتمنل اب ىر اذعلا
 ل وق ناسالا عيجرل مسا هن اذ اهرسكن علانلا ناكساب انررتحاو
 معاجلا اعل دب ام كر رارملا سيل هن اهب راس وام ةربخ التم دارم او
 انسلاب دارملاو هتئيه يا درطمءانب إد بوملتلا ثامكاقلطم
 شحن ةفحللاقي ةكرتشلا ظازلالا نمداصلا سك ونص هى ةذصلا
 لي ناوصو ه] وَ قتباها وسلا عيشلو لجرلا قيقْسِلو ضرالاه

 الوش ثعدواعمحو ئه | هتسو هيلعانوملاوذلالا5 دايزب ربغت
 اننلاو نيوتدلا مدجبو ابريلاع قهاظلا تايم م لاب ب لعالاو ,مجبا 2 نونلا
 ورحمة دل و ىشصحمما ثم ا فو ىملاب بارعال اواص سسك عم
 ماضينا لش ماعطلالعم اىطلالاخداببسب ةماقتسالاهدعةرعملا ٠
 ناويه مسا نيذضبدسا هلوةراصتخابانضشنهلوالاماعطلا ٠

 نئكو داساو دوس العاب ! ممجو نرئيعب لسا مه او سزتفملا ظ

 د شم ذىجما طب مالعربأ هةر اصتخ ابى احس ةلعرملا نيسلا نكسب
 اماو نونلاونلال اف نلغذ ةدابزلااما متجةرتللا سكب نايلغ هلوقو
 اماو درنملا ف يملا لبقو ماللا دعب تءاك ىلا فلال/صقنض صنلا
 فد الئخال مالع ف لاربع نالغ فلا نا تف ىف ضاظم لكشلاريرغت

 . ماوق حو 'انب ةمالسل كانبىمسملاسلا ثنؤملا عج هلو ق امراحم
 كل ديصملاديشت نا لاّئي اع بن اوحوهو ىرج هربخارتبم دش و

 اعتجنوكي دوو تاف ىمكا دردمو ١ تالوث اب مجمسا نوكي دق هنال ضرتعم
 نما نبتدي زمهاتو فلاب مجاملاقولو ثماحو لبطصااكركذمل
 طذلا|_ىؤو ةرفاسلاالو ةيطشلا ن !نئابكرمإلاو هل ب3 نمله كلذ
 بلائل ارعابرج ةمالسلاو ثيناتلاب محلا دييقت نكي الن اوى فو ذم
 ”اصتخاب علا رع لسلعتلل ؛افلاو لا نوكي قف لكشيةرارتحالا ن اك لب
 وهو ىنويلق ب لا ظافل نم سسيل ةروسكم عطق ةرىهب لبطصا ِهْإ وق
 ىببحوهو دشملانلا بلقب كربِضَنو ت ايلبحوت هل وف باودلا لحم
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 اهاو ىهدالاؤ الا |عتسيالو ىلبح حج ءلوق ىشبف ها مما عاب
 ةوانب بجوب هوقو لصني لعاف ئش زوق لماحو ل لائبف ةريغ
 ديكوتلا نونك ثلا لعو ا نسمريوغ ةوسلانونكن وكسلالعما
 مالف ٍظفاكلاو ننوكيلوومم ةذحوا نيويسلو م تءاكةليقث
 رتسوا هلوق اعرف عراضملا«انب بجومراصخعال ةيئ اصقنسارشلا
 ايراني ياارحم نعهب لعاةمالع يابوي لع وطعم هب لعا
 كونعم بل عالان اب لول ىلع الهو نون اب مورلا ىلا ةيضلااب مرلا نم
 فل اك هلوف ف فاهلاو نه اظولع ماليل 'قببف ىلظنل هز نلعاماو
 واولااماو هلوقراصتخاب يلطعملادبعهاةشاصتتسا + ننالا

 لوقو بوهطصملاك ا ب دزتو 'نودب زل ا/اتبفحت ارلضام مومدملا يا
 ركذملا جر وف لع ئعب ماللاف عفرل العما هقرلا ةمالع نوف
 واوبهمجو تانطاعتم نع ئغاو نين نمر الع لداموهملاسلا

 هج طرتشبو ىلاو بصنلا ٍقلاح غ نونو ءايو عفرلاةلاحف نونو
 نمو ثيناتلا ات نمل ان لق اعرك ن ملا لع درفم نوكي ناملاسلاركذملا

 ءولطو سؤ مسا قحالو بين وخ جر نخل نبذ حب برعالا نمو بيكرت
 لفاعركر ل ةنصوا .يلانه عجالف العنو ديزو نادي زو كبلعبو
 الو العف نالعف الو العف لعفا باب نتي ثيناتل اهات نهةرلاخ

 سرلرفصْوب اسو ضب اوم جن تؤلاوركذلاهيفىوتسيام
 ىاوجسوا عرحوروبصو ىركسو ناركسو حو ىجاو ةمالعو

 ةرب ليتر دوم لاوس باوج ىلا كدب راش ا ىظنلاعطق عم 2] د امم
 ريئتربع نمد مم انع ة دايز لاربؤنلا م مج نم ناربسكتلا هج مدت
 نعباجافر يسكن مجرمس الهف كل نكأث هو ناونصووئصُو ايكلكش
 لغملا لطفا ذاو نوئلاو ؛ايلاو نونلاو واولا نعرظنلا عطقب هئاب كلذ
 نا انيدبلبا نيب قرفلا لصاحو سلا هبريفت ال ةابلاف كلذ نع
 لاصفنالاة ر دوم تسل طق ةدايزل ابريفملاربسكتلا 22 ةدايزلا
 ,لاصتنالا/دّهمهَت داي ئفرحل سل اركذما عججاماو حلا ةئيصندابزلا
 امهالاو موقربؤريذن البا امو ةلكل ا ىلع ةدب ان ةرطكان اظحالم يا

 هلا



- 

 ملا

 وا نال ةنكأس ير دوشو اوالا طسولا ةكرشم ةيئالئاولصام خلا
 اهل اواولا تلتف ىوذ وهوفْو وح ٌوْخاَو وباع مصالا طعاابرلا
 ةنكاسلا ةمالعلا مهاب عامجال تف ذ حو برا ام جاتنن او ابركىنحا
 نكل ويلف هاّةذ أضالل نيوسلا ف ذحو كا ذل و اولا تدذحو ا
 داو نرحل هاانلا تلقا ةنكأس ابن اف هوفواو لوال ااعركشب
 مسالم قو روبزتملا لع جوزلا براق ال مسامح ا نال فاكل كب كومحو
 ناؤ ةيتبلاءفاكلااماوام دس كريشم لشو ةجوزلا براقال
 ئدتملاو ماو ةراصتخاب ا: خس ها ت سكالاو يضرك هولا ارفض
 توكس نعباوحوهو لا طارتشساب عرصتلا نع ىا لا طاَريْسا نع
 تموا تينثولذ اة درشم هل وة راصتخاب ب ويلق هاارطو ش نع ملا
 ولو لصال اع تا/رحلاب تب ىعات ضصولو مهجلاو ئنملا بلع تبرعا
 تر اى تبعا لكتمملاوأيل تديطا ولو اضيبا ت كح ابّتب ىعا ضد
 اًمسالاب داما صملاطقساو هل و رجلها لكتمملا اي لف ام لع ردم
 مساوي وصلالعوهو نهل ]وق هر تايرلو هكرت ياركذلا مدع
 اهركذب عيصنلا ميقتسم ناك ءاوس اًةلطم سانجالا ءاىسا نع هب ينكي
 لعاؤلا ساب هليوات طتسالعافنثلاحاعبت هلوق شن هاالوا

 اسالا,ئيشتول راو تاك اب هب اعاربكالاو ةليلق ةئل هل وكاعب اتيا ٠
 ' 4١ل ذرتحالو ةاثثملاءايسالا يا فوصودإا ةؤصلا ةفاضا نم
 اعبوصنم ةصاخ لوقو فو حلا ةيْشتو لاهئالاةيشن لاقي
 نوني ؛امسإلا ةِرْست صخا ةري دوت فو ذهب قلطم لوعئم هنا
 طرتشم هن العاوراصتخاب ىشسحم هااصوصخايمؤرل ةمالعفل الا
 بكل مدعو ربكيشلاود لفالاو بلعالا ةيندام طو شئت املكذ
 ال ناو دوجولأ 2غ ناش هل نوكي ناو ئعملاقاذت او ظفللاقنتاو
 ديزو نايدزلاو يذل اون جرحت هترثت نعوربغ ةيششب يؤتي
 ةممابلا نانبعل او مالو بال] ناوبالاو كبلعيو هتيباعولعابقاب
 ةروكذملا طورشلا ىلا مرضعبر اشنا دقو ءاوسو رقلاو ءامل انيعو
 انؤاومءامكر ام اركئماد نمو هابرعم نوكي نا ئشملاط ش :ءالوقب
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 0 ئعلاو ظْيللا
 ولو نادي زاي نإبرضت ناو نيركذلانيبطاول ليبوهو

 0 الو بالما هيفءانل ادن ارز هاي ناب ظل امانا

 ث طنهلاوغ مسا هايف نلإلا تناك اوس نيت اهلا نينودلا لصنو

 ؛اتلاو نار ولان اموقتوغ ثيغارملا ىولكاةْئل ىلعاذ ىحوان امون

 داصتخاب خش هاروص عبرا كل ذ نبلصخت باليزهلل ال ثين الإ هبش

 وع فلالا تاكا عسا نيكل ملا نيش اذلل ةيناتجلاب نايرطبو ةلوُث
 هشقةئللا كلت ىلع ناب زلا ناي صوم اؤرحو ناب رضي ناريزلا

 ىلع نيرضاحلاروكذلا عج صاخ ةيقونلاب نوب ضن هإ ق ناتروص
 هوك ةلحاو ةروص ةيفف امسأألا هيفواولا نوكئالو نوبرشد من
 زاك هبض اولا تنايامس نيب الاول يل ةيضلاب نوب يو

 - كو ديزلا نوب ضيوغ ةزللا كلتىلعافرحو نوب ضي ابو ديزلا
 لعفانل نسل ذا عقاولا ناسا دشلا انه ةضاخلا,اوث أ اناتروص هيفف

 5 اريح ثح ةبط اخبر يغ ةنومريرذ هب لصتي نونلا تابثب فري

 ايلا نوكتالو ةيقوفلا«اتلاب اودسالا نوكبالو نيب نم هلو اوك هرم

 هل وذ مشع مدقتامر اتعاب لاعفالا ةلوج ةروص هينئامساالا هيف
 ,فوسوعلل ةؤصلا ةئاضانيررفهتساثلا نونلابىانونلا توشب

 ملكرسخ بعتلاو د | وق ىنيف هاارتوبكب ال نوئلاب وهام ا عفرلا نال

 جسد زليلس وو تامل جر | عفرلل لو ىلع فوطعم

 يزيل اذاسكراشم ياةّئشلا تعا هل مرّت امرخار اوه يح
 انكار كيلا درا قالا ناهس بوم

 جدر انسو هنا كلل ةذصؤر فعالا
 ١ يرام هلوف غر صلاف ف ذحلا ف ةنرباشملا نعضل ىاايش ةبرباشمل

 ظ م ء!!هيلافاضملا نمثين اتلاف نحلاوهو هجم باشأأل هذ او ف نحلل

 هلا هعمج مضاوهرأ ود ف يصب ىشحن مهانونلاف نحب هلو نولاوهو

 ءاضما سس نونل اف ذحو ٌةسكلاو نلالاذالاو ا زيشسلا دافالارابتعا
 مس" دامتخايلاوب ها ةئلثإلن اهضومابرل؛ايلاودحباد ضومالا نملك

 لوالا رات



 دئلانوكس قرفالو هرفاممدقت درفلامسالاغلوالا ةلوَق
 هبسانماوار زعتلا 2 دقمو!بلعإلا ىهاطظ فاضمربغو ١اؤاضم
 ىثالخو قذلاو هسا دبعوا انيز تي وع يضممربطو اذ صنم
 ياربسكتلا جدل وقراه حاب ىس ع هاهب لعاقنعإل و داو
 . ى؟ريجوسوخ هلوق ةلثمالاب كاذ ضع راشاامكهلض أم لثم هيفوتبو سكملا

 ينم نلوغ هلموا برضي نلوغرخالا عوعم ناك اوس عراشلا لعشلا
 بصانيالا بصي ال ئسل انإل هيل اةجاح الو بصانهيلعخواذا كإوق

 ومو ةفرلا تام الع مدقت امهءلوّةر اصنخاب شرها |يضوت ةركذ نك
 ةوشلانونواب يسنب ديكوتلا نويوهو هب لعالقنبوا ةوانب جوبام
 وابصان عراشملاطلشد اذا ةطاخلا هاب ةعاب مادو نيثألا فلاو
 هب ارعانألاب يسب ديكوتل نونو اةوسلا نون هبال همن الو مزاج
 'اكلا ؤ لان الا كر ذب راش ةمدتلملا هلق سماه نم |رزإم هاايلخ
 ند عزم ةرخا لع مر ديمو اوب ءوِفرمادتم كاباف هل وق ىركذل ادبعلل
 ' نابوصنمو كاب ااعفوطعمك ااوةيالحلا للاب زم لا لاذتْسااهرورظ
 انتبملاوادتبم جراشلا م الك كاتب الريالف شما مالط ل ناب وصنم ىارعخ

 كاذربشاامو ل وذ راصتخاب ىشم »ا هيلع قايام رو لماتف عوفرم
 لجو كابا ىلع فوطعم بصن لح لوصوم سامو نطع ىف صوولا
 ةدرومملاسلات! فو ذحم هقلعتمو مج تعن ًالاسلا هو ةلص كإ ذهبشا
 . عفرمادتم تاومسلاف مارك نيت دب زمانو فلاب عجام هيد ارم اوريسكتلا نم
 ىابلوعفم لو ق دب اهح ا رلرح اهرورظن د عنم هرخا دعّر دقم رغب
 ٍئاج طر نع قلطم لوعفم هن راعو رونا دنع هب لوعذمرن | رع بوصنم
 ريف لعانلا دحواف ادوحوم ناك ن ا ىّسشلا الاّ السنام ]ل ىرشخحيزلاو
 لالا لصحلب ايوجوم نييرل ناو ادب ز تب ضوخن هب لوعثملاووذرخ اش
 سلاله نوطرتتس الر وبح او تاوعسلاهددا قانون قلطملا لوثدم اوف
 تؤ لحلو دي  هلصاني سسزلا تي اروع ىتملاىاةيشتلاو موق
 تطفس أل شع ةسمح ب امل درب نا ملا تح ناكو او نطعل اواو
 ف لل ناىسالا عنمرشع سمح ناب قرشل اب بجاو نطعل اواو نم
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 نيديزلافهلوق ثرحله | نيوسالا ىدحاهنم طقس هناف نيديزلاوُغ
 وف نم عنم ةرخالع ةردقم فلاب عوفرم ادتبم هيف نيدي زل تيارب بوصنم
 ةرخ ال !ابوصنم نب ملادهلوق ور بخ بوصلدو ةراهملا اس للا لافتا
 اب ]لا لازيتش اهرومرظ نم عنم ورحالعّةر دّومواوب عوفرم ارشبم نيرهتلا
 نوكيالالتبلاو بوصنس هنعرابخالا كل ذ ياني الور بخ بوصسو ةبايحلا
 الكيهريف قو ىذلا بيكرملا اذه ْؤ ب وصنم هن ا دارملا سيل هز ال ابوصنمم
 هلوق فرب ناوش »ا نئررعلا تب اروع بوصنم هن ا دارملاامئاو
 نلالارِضامن اك هن الاهدعب ام سكو ايلا لش امي امنا ايلف ام جوتشملا
 بصنلا ف هاي فلالا تبلقن اايلف عفرلا ة لاح اروسكم اه دعب امو احوتفم
 رمام سلع اع حلا ايزاش امروسكلا ا وق ىساحم ها هل اح لع كلذ قبرج او
 ةلاحْئاحوتفمن اكهنالاهدوب ان َجؤوءايلا ةرس انلوامرسبزيجلل يملا
 ّمذل تحوملاهعقر ةلاح ملا نلالاموزلل سكيدرملو هلاحلعقش عفرلا
 كد قبس مول او مب نم قبس هن الو ناقام ىلع قبف اهدعب ام,سكوابا فام
 ”اوبوهو ةمالس الوريكذتب يقي ملو محا قاطاو ءا وق عملا دبع» ا سكلا
 رجلاسلا ثنوملا عجور يسلتلا عجرمنس هن اذ عجب اهقالطا نب صملالعدري اع
 < هّنع ٌباجاف باعال ذرب ب عيال مل اسلاركذملاعج نعام نا عهركذملا عمجو
 فو لاب باعالاو رقي ىطىا ملا دعي عر ولأ هوت حلا قلطاو هلوقب
 تائلابربعنونلا تاشد هاوق زاوشرفاضالل ف نحت نون اميرنم لكرخا نان و
 ملا عاضم ف ططابزل امرت و را وقر اصتخاب ىشحم» ىتماميف فذحلا ةلباقمل
 اذاعياضملالعفلاو مفرلل ةمالع نوكتف نونلااماو هالوق مدت ىذل !ن لوس
 دييام مدتت هن لا لصنا عباضمزعف لكابلا موتني مو ةيشتروضدب لسع
 ال ااه سسيلف ةتلا اماو «ايل او وسلا واسم عضاوم هلو ف ناش ه كلذ
 فلا و عضاوملاب دار ١لاشي ناال ا مرللا فيض الى !مسالاوهو دحاو دشوم
 0 ىلع دب مالل او ةمالجب قلعتم ضم هلوق لممملا دبع ا عونلا كل ذدلفا
 ار ىشحم ماقايسامل ةّشلاب رع هن اف فصنلاريغةب زرتحافونملاملوقو
 *اعالا نمنكممرن ال ف صنملا برعملا ى1نكمالا نكمملا هل وقراصتخاو فص
 نبونت قوم لوفي ن اىلوالا يلع فصلا نبونت لوخرل رل وث نيوشلا نمنكما

 فرملا



 يح اعمت هوكي | ماع هس دام الكل اواد,زمراصا لع عج امال ديل ابل غو شالا وقي نا لئاقلو رم رجلا )
 نم عرنال ادع“ < ةئانلا تسي لات نر لفل ارلصال لفن ايس عجل قالط عميل عجل 3

 ١ نوتيلا

 راصتخا. نويل هرخالاذ نوت لولا نركب لوما نال ملا
 الو ةلباقمريفل بعل قحاب ن !هتم العون يكقلا يوت يمسلاوهورلوق
 نيته ابه نموه نيكل نيونّيوه فضلا ن!نشوركذ امو ضيوش
 0 ماوقي لامس هيلاراشاىذلا

 0 انركمارمسالا نوكي هب دعم 5 اسمى نيونت يملا ّض

 وعل اونيكفلا نيونتلع فصلا قلطي ليقو نيونلا :مرجلاوهلبقو
 دعا سيكف رن راخ نع بزر ةحا ف صمم اروسكتلا عجور وق ىشح هزلباقملاو
 ناعونلا نبيا فمن ريغ نا َناسو روق قاسامكه كنلا رع هنان مالدو
 ث ا/ت ارب لاب تررمرإ وت دج اسمو دح اب تةرؤتربسكللا مفد شما

 ظ لح فصلا يثري ى ذل ادن ال في حتر يخ نم تا لنهب لثمي نادل ىسب
 تال اتهام | ملا ومج با : 5 انئالف لان تادشإلا اماورب ىساميئربت آلا متالْتلا لاوقالاخ ىا اعلا

 0 راما اذ منال وكبالو وقل اديشب الع نيا اوقاف

 "2 0 ومع كولا ىارعرمجنافرلو ةدإب زب ويلق هااففوءاهاربلتمدعل ”
 ظ 0 4 الاذايكةفتدقرهزنا رس تاهرذ اوفرقولاضوسزع لع تافرع ١

 27 نيوتلاى اف صلاريفز اج ملوقو ماشلاب قلب ىلعلع عار عجلصالا 2 ضو

 فرض ةئلث ىلع هبوعسملا عونل اله ب لعاريفيس 4 برعل نلتخاو همدعو
 ارت دم ٌنارلص تبا ادشعم تداج راط ؟ هبر ب مزععبو نيل مالو ابصن نسل بواعفر ةيغعلاب بي طعم

 ْ رار "نادم ةيررم در ادنعح رواج اشم“ لوسالامب لعرب عب مزصجو نيوتتر نا ارحواصن مكلابواعفر ةوضلاب
 00 ا رواج م ام "لينورسعمجا ىلا وظن لوالا نيون وب ارجو ابصن ةَيضلابواعفر ةوْضلاب عا
 هرم يدم ضن طف ثيناتلاو ةييلعلاىل اظن ثلاثل اواعم ةريعل اورتريبإسا ىلا ظن ةياشلاو
 ْ 5 3 , ليوطلا نيرستلارمالوق ثالثلات اغلا, ىوىدفو
 ْ كان اهزنو ودا يلا 06 اراهاو باع نان ا -

 | ا ميونملابرطو رس ىا؛ |ىسالل تشن للا را وق قبو راصتخاب ىشحولا
 | راصتخاب ىّسحن هاًرفاضالاةلاح ةلعؤ صحاهرحا قلاياةلتعلاملوقو

 ظ مسالاؤ رلوك ناوسوا ثنومو نك ذل اك اوسوااًءلطمزيزسلا# ملوق



 ظ لكوهو غن دّدمو ا برعالا ص اظ | سكماع محو ا ادرفم ناك اوس نسال ىذلا

 || ١ عجرشو ظفللااه الحا جس نيتفلتخم نيتيعرف نيتلع لعفلا هبشسا مسا
 2 نيريعزولعنلا ناكل ذو نييعزلا ماقم وقترتيعرو واهتم اكرخالا
 17 - قشللاوررصملا نسق اوت انادي صبلا دن عيعو ظل اه ادحا مسالا نع

 0 ثلا لعل دي لعفلا نال بكرت نيرفوكأ دعو نع تسسْملا نع جرف )
 | ٠ تكاوامتف تازل لعل دي مسالاو انيلعاف ىلا رعتلا ةبساياةبسنلاونامزلاو ٠١ يامل

 '  لعازلا يل هجايتحاي»و ىعملالا عجرت يانونعم ةيناشل او دىفملا نع عرف
 | زرالا لاذ ريع ع ثيج لل ابمسالا شم كيال امساالا نوكيال لعافلاو
  |را2ا رجلطدي الف للاكل جو امرماقم ماق موا ناتيعفلارف تدجو
 '10" لاول نبا ابل اراشا عش فرصلا نمل زيجوملا للعلا نال صاح او نيونمالو
 | طيسلا نشرلوش

 , المكرت نصولاف ةوعدزو بار بي ةذ عع ثنا الداعاننو جا
 هرقل دعلا نال عورض ايرطكو ةيفصولاو ةيرعل نيش االا ظلال عجرت ايكو هيكل ال اجت"

 | ١ عقلا وريكذتلا عيذ ثيناتلاو فوصوملا ف نصولاو هنعلودعلا "7
 ' | قرالاو درذالا حيف بكرتلاو دحاولا حرف طباع رب علا عرف ةيجلادةركنلا
 ظ ايزوذامسالان زو عيف لعفل زوو هيلعدي نال عيف نانيبزملاثونلاو
 ظ سناب اَعذ ناكل عفلا نو مسالا ف دجوو اذ اف ىحالا نزول فلام امرنم لف
 | 2 يزرارسالا اال ناكاموهو رل وقر اصتخاو بنس ىشحم عز و ىلا
 '([ دجو يذلاوهيالانالامنتلعلا ماقم مونت ةلع ىلع فشلا بمنيال
 حجي م بكالع مجي بلكالشم عوج ا ىصفاىاىرتنم ةئبه ية طيص اع
 مصيحان طع ماعن ! عع م ماعن الع عجين يتضفب ين كل ذك بلاكا ىلع بلكأ
 وم اهدنع تذقو ةئيصلعامرد كلذ دعب ناعمعال مهعان او بلاكاو

 م. ا 0|
 ظ وا دج اسك نايف يح ةريسكت فل ادعب سكم عجلك ع دنع طب اضوريسكللا وما رشا 4 ١ 0 0

 8 أحال زيمنرعرججو نشل ظظشنللا زيعرفريفف ةيظنل ىرحا ةلعزلزنم عون ظ اهلا نينا ةذيصوعدوكو موالح زلال دلاب عملا ريعفريوُ ةيولعم | ةلعالزاعاعجدوكنال حملا باله اتسامناوليدانقو ماوصل" 2 يره 20 ذل ال ما لثمامك ميم هلو اف ناك اوس ميباصم نكس ابطسو ا ف ىحا ةثلُث 1 | ٠

|| 
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 اضوةد مم ةسيل لاو ةروسقلاوارلوكو ةزم باق ن لا اءابق فل عد
 ثنااتلانلاريق امرت اساء او ثيناتلا ىلع دتنلا نرخاذ مسا لكابس م هوتذملا

 دملاب لمحو لاقي الف ريف ص امءانبل ةمز ل ثين تل ئلعةلا دة دايز هنال عملا
 ةلعرلز فم موزللاو يملا ةببحج نم ةل عزل ئ ثناتلاو للحم بحف الو لمح
 ىا تالذلاه؛رمصك ماو قد ايز وراصتخ اب انخيه اظؤللا ةدرج ناكر ا
 آو اص)اقنإل و تاو |مصلاواص_سكوارلا خفب ىراوصلا مجلاو ةعساولا ضدالا

 ريلعلاو ناتلعريف ايف عورشاذه بكرتلاو ةيلعل يف ناكو ماو د فاونشاف ]
 اشو دحاو مسا لزب نيوسا لعج بيكزتلاو ثنؤمواركن مال عرسالانوك

 ايدانسا الو ايد دع سيل ابجيزمرلوكةريعلا همامنفنا هفرملا نم ورئات / بكل
 باّشوع عرحو ئبم هناف شع ةسوخ عمل هيوباموتخ الوايفاضا الو /

 حو ابرابق هيلع ن اكمل ع هر رلعلا لاحوكحي ىعبم هن اذ مخ قردو أهان رق 'ء

 رلاوحاو سكلا لع بم هز اذري وبيسوُح جينحو فو صم هز اف هردادبعوُح
 -( ون اوافس ىشسصت ها فرصتي الام برعا برعم هنارلب نمو معال ىلع ارك
 هاتلارتةحلام لوالاف ايونعمواايظفل ناك اوم شين انلاو ةييلعلاو ١ هيو
 ركن لاعوضوم ناك ءاوس ؛اه نقولا بلشت م سال لح اذ دي ان هاو
 نلالاوءاتلا نعد ملا ظفلل نوكوه فاثلاو ةط اذ ث نولو ا ةزمحو ةىلطك
 واةزرم العبي زكا يقيقحاثن وم هبىمسواوس ثنول لصالا ذ اعوضوم
 مقرها لغرب زك ثنو العرج ئركذ  لصال اذ اعوضومو ا ىقسلال
 ملام اظفللا نوكةىلا ةئلاو ةيرلعلا هيف ناكوا لوةراصتخاب انخيس
 نوكل والان ارماةريلعلا ماب هنم طرشسو ناي ةئيل ىاب برعلاهعضت

 , فالحب مهارب اك هن الثل العر داب زل فاسلاو ةيرعالا ةئللا ل ابتلع
 انك ل نيلع الحج ذ اف ةررحب الا سادجالا ءاىسانم |ىداو ماو زورق
 ابباف ثيشو طولو جون يالميو لوالاطرشلا رّودل ان افو صم امم اف
 يالعفلانزوو ةيملعلاو ١ ملوث محلها غاثلا طرشلا دوف ةفورصم
 ماللاو ةرمرلازعبألل اوركشيد و لحال ارهاوا اعراضمواابطامن اء اوسس

 نونلاونلالاةداب زو ةرياعلاو هلو بتكا نو لع ةرسوملا نوكسو

 ,ىةدودملا ثيئاتلا فل اباموتخم ناكو ا ملوق فوتو راصتضاب ىشحب» ةيبوعلا

 نا

00 1 

 ني

 ناو :



 خباتلا يفلال نيسر اضم اههنوكامرعنم ف ةلعلاو ناتي ازلا نونلاو لالا
 ثنؤملا صنع انب كاع و ركنا صخي هان طامزنال وصفا ةدودما
 لعل يقو ثيناتلا فلاريفام قحتنال امك ثين اننا ثل اال اامدحلن ال امزاو

 ءاوث فتي يوبيلق م١ مدفن |مك هيلع زملا عرفو ملاو امتد ايز علما
 فوحرماع نع لو دعم هاذ صو يِرمرْوْتلا ىال دعلاو ةييلعلاو |

 امكفصلا هنمالا هيلع ل ديالك لل اوه يرمروسلاو نصاب ساتلالا
 عم ىرخا ةلعربف سيريلالو فعسريغاىلعالا دجوب مل هناذ سعغ
 محل الئل ع ان نعل ودوم يفكر ماع نعلو دعم هل ااوررّمةيفتلا
 م وتن ةلىلو |نيئلعل الا فصلا نماعونم نوكيال مسالا ن وكن معزتدعاق
 ىزلاوهووتيتخلا يال دعلاو نصولاو ا ملوتراصتخاب ايس ها امرماثم
 كلذو نينث ا نينتانعلو دعمهن اذ ىو ىف صلا هلمريخل يل دريلع لدي
 أور عمرنا اعد نكي مل ثيحو ثركتو حملا ددعت دنع ظذللا دره لصالا نا
 ن/لايو ةرهسص تا ذىلعل دين صولاوراصتخاب اخ هارركم نع
 "يأ! اوحا نمل احرلعو ماب ةؤصنملا تازلا لعل دي هن اراك اب/ اوحا
 ارم شرح رلوذ قا وهو ابر اق يعم رتل الد يا حاف ةيفصولا
 جبرا نعلودعم ءابرو ةسالث ةئالث نعل و دعم ثالثو نين نيد نع

 له ممر اشكي اكل ذ ارو ايف اوفلتخاو عيرشو ثلئمابلثمو ةعبرا

 ذايزو فصولاو ,لودراصتخاب قيتدت هارييجم باوصلا مرطعب لاقال ماءأج -
 لوقت ازبباو رن العد لعرض | عام ثوم نوكيال نااعرط ش نوئلاوؤل الا 25

 مال مراونايرع ثنوملاو مراوثل ف ملا لهراو ناي رحل جرب تررم

 فزيالامءاسإل ةعماجلاةلثمالا ةرط ياابو دلوةراصتخاب انس
 ام ذالابطعب نا دري الذ بله ز اواطو شارنلمجبىا حلا طو رش ملوقو
 «اسالا يار ملوث شح » ١ ناطر شواطرشالا هل سسيل ارضع و هل

 يا ربيان غعمب نوكيفال اح نوكي ن اعصي ةراين ماو ذاهوخو ةروكذملا
 زبانلا لحال ياهلجال الوعنمنوكي نا مصيو كلا نعة بيان ابن وكلاح
 ةعونم ءايالا عيمجءامسانارغت اراسح ردا لئس ةماخان جس ها
 تاولصدوهو طولو هنو ثدسو بيوُسو ونو اص يوم ف صلا نم

١ 



 اركم ةدسالا ربع ابك ليث الملا ءامساوء ليش نص ابعمحب مييلع هدا ْ

 ناوضرالا ةؤورصم ةيب يعيرم لت عو ابيقرو اكل امو ناوضرو ايكو
 «اساكرورشلا | ىساو نوئلاو فلالا دايز و ةريلعلل فصلا نم عونمب

 يرض لاكش لعلاو ةنيشج مالعا يرفيسجلالع يف نممأبالا
 ن اى ىرخا ةلح ةررلعلا عما مرنم ءايذ دجيوي ا هم دعو فصلا عم
 ماقمموقن ةلعاوزنم هيف دجوبو ناضمرو نابعشك فصلا نهاعونم“
 م ثاوراجد ٠6< طفلا نلوهو مزجللو اوت كر نلف لوالا ىدائك شين اتلا فلاكنيتلعلا

 ءالوق ىشحما لبقتسملا لعفلا سماه حلاو ةلكرحلا عطف احالطصاو اقلطم
 هن الهمدقو جراشللاةركذاماحالطصاو ةكرحلادض ةئلؤه نوكسلا

 وهو ف لحلاو ملوث هعرف هن الف نملارحاو مزمل يمالع ل لصالا
 ءاوثراصتخاب ىتيتبن ها ثلا ةركذ اماحالطصاو طفلا و طاقسالا ةنعل
 ةلثمإلانميانوئلاواهلوقولتعملالعفلانمياةلعلا كح طوقس
 مجرشابزلا ماوقراصتخاب شمه هلجاليامزاولاهلوقو ةلزحلا ٠

 اهدعب ةاشملاقفو نوئللسكو ةرسيوملاناكساو يازلا سكيةئسْيَذ
 سانام دادشلا ظالئلابالعلا ةاكيدم مو ييتدن ما نب ان مجليفو
 دبع هارانلا ل! سانلا نوعث دي ممن) عف دل اوهو نب لا نمرانلاىلا
 ايزوكةلاح ياواولانهلاحاعبت هلوقو هنمياطخلاو راو ىطعملا
 ,طخلا ئابو نال ظنللا 2 هذ نحل ةلع نبنكأسلا «اقلا هل وقو ةئب ان
 . وكان ينكاسااانئللابزو نح ناك ذا ئعي ن لفلاريغ اسر بعرنال
 تائونلا ىلاوّل تو دح نونل ناف نولئسلو م نهو لوك م: ةمالع

 يروي هزين> نونو نيواوب نوولبتل لسمالاو مزه ةمالع نوكئال جو
 واولا تو ذل نانكاس قئلاف لتملل لو ال واولا ةرض تف دح وجرت
 ابنالرضلاواو فذ ملا اونينكاسلا؛انتلالعفل مال يح كلاي والا
 .فزعو كلو هرجابساو لعنلا مال ىف المع ةرظو ةءعىرف لعافلا بيان
 ددْملا ديكوتلا نود تلخداف نولبتلراصف ةرلكل اف ذخ نمنح ا«لجلا

 تكرحالو مفرلان ون تو ذم تانوئلا يلاوتذ عفرلا نويىلع نانونب يو
 ارلع] ديام مدماو اولا ف ذغملو ةزعدملانوثلاوواولانانكاس ايلا



 يلا ضرعلا تاؤفل نول افذيملو طلاوهوابرسانب امم تكيحلب ٍْ ١
 ! ةدرطوم اللا لوقت نالعفلا اله برا عاو ديكوتلاوهو هلجإل ابرب ىئيج 0
 '(| 2 :ووزجلانونلا هعفر ةمالعو لوعفرلل بم عراضم لهفانولبتو رسل 1

 ؛ |  راصتخاب ناونْس»اديكوتلا نوئلاو لعافلا بيانو اولاولاثمالا ىلاوتل ظ
 هضومالا هإ سيل نوكسلان ادريالف دلال ارابتعاب هعمجوضاوه رلوت !
 هل وقراصتخاب ىذمم »ا وريظن مدتن امكن عضوه ل فذخلاو دحاو ظ ا ُ

 ءؤصلاةةاضا نمةاضال ال جرجلابمديرخالا هلوقو ل عذلا كان تعن عرمصلا
 ' | ةيلعانلالعمفرلابو را جمملا لصالاو ئعملاذايرعوشرمملا ةرزشمل ]|

 |  *هرخاب]ضّملو راوت هب لوعاملابهيششلا لع بمنلابو ةررثملا ةذصلاب ١
 ١ * هلوق نئمانوارتيمإجل ادارملاو رلوق هر لعا لقسدو اهو انب بجوب اى اى ظ 1

 |(   رفاطاربلا لتغملا ةفاضاب جلاب لقدرحالاو لعافرسا لتعم الوتر بخ نيل ام ا
 | بو ضملاو هولا نسملا دج ع هب لومذملاب هيبئشلالعبصنلابو ةيلظطل |
 | لضالوريلان اسم يضل نعضوعلاو رتل لعاق هن الع قرلابودبعلا ا

 كلذوةلعلا فح ف ذحابمزجةمالعو رلوق فرعس ىشحن هورحازسعملا ٠
 ايكسلاب فدا دي دج هنكيرلفانكأس ابن مرخال ادجيوو لخدال مزامبانال |

 نيمري لو نيشنع موه ةلعلا فرح ءانب بجو دبكوتلاواةوشلانون عفا َ ىخحاب لصتاول هن رف لحل هيلعطلش ةكرح ابا بسه نعضلرخالا كاد ناكو .-
 احالطصاو نيئيثلا نير جا ا ةنلوه ليضفراصتخاب ها نوعّدي مو 1
 ربطوهو محد ابلاغ لب اسمو عو ضيع ةرقشم علا نة تام ةلم مسا ٌ
 وسم ىلا عارم ركن هن الاقي الو فو ذحن ةرهحالتبمو فو ذحم ارتبم ] 1
 ,دلوقناصتخابخاوس»ا كإذريغرشز وعو صاظوه اهكالعراصرنال !

 لرضحو لصاخ هلوقو لصنل ةذص فو لمي قلعتمرو رح اوراجلارك ذ ذ ظ ١
 ننمملاركذ ياهلجال لوعفماني ع لو مرتنملا ليوطلا مالكلا لصحنم ا |!
 رشي الصفمالو ئشملانوركذي منامي العاب راجرنوك ةلاحيارك ذ ١ ال اح فون قلعتم نيم رولا ةداعيلع رلوق |ئيلاوب اها بيعمراركتلا 207 لاّيين اعب اوجانهو هيلخ يسيل هل عنلاريركت ياايرتبملا نيرْمل كلذ ظ 1

 تائارتخا نموسيل هن !ىلا كل ذب شار اشا دقو يدتبملا لعزل ر يس الم ١

 مصملا



 نم تاي رعملا سجى! تابرعملا مل ىقراصتخاب ىشيفره هرلا قوبسم لب نضملا
 لائشلاميسقت مزلب الذ ىو مملاب ابوك د يقبالو تاكرملاب ابنوكديقبال يف ثيح
 دانخالا حصامناو تاي عملا نري ناسق لإ مطعم ا دبعرها عربى او هسفن
 ن اهعاتل ان افريثكلاو |يلقلاب ق دصيف سنجل هيف لانال عجبا نعونشملا
 هنعربخي نا عصف ةريج ا عم هنم تلطب ١ عجالع تلضر ا ذا ةيشجا لا
 بول اريف لخدفامدعو اا دوجو ْياتاكرحلاب ب عب اوك ناري وسطا دما
 برغم ا ف لخدي ال نوكسلاببرعملانانملاقيام عفردن ! كاذب و نوكسلاب
 نتل مالك نايلا عراشلا كل نب راش نوكسلاب وا ءأوق ناو ها تايرح اب
 ”ارجلاو هانوكسلاب برعي اع تكسو تاكرجاب بروبرمسق لاق ثيحاروصق
 مزخرف ام دعوا دوجو يفوح اب ب عب اذ نرحل » مدقت ام هنع
 ىشحم» لخدي الى نحلاب بعمان الاقيام عفدن !كإذدو فزملاب ب عملا
 ,لوق مدقئامريفو ةعبرالا فرحالادحا ف ذح ياف نحلابوا ملوث
 وف لامجالا ليسا عيا ةلبج هلصحاذا ئسلا لمجاردصم الامجا
 مارال خد ١ ؟راوقرمسالا رع فوطعمريسكتلا جو رل وك ضفاخلا ءِزْنلع بوصنم
 : وق مب تعنملاسلاوريلا فاضم ثنوملاو اضبا مسال الع فوطعم همجو
 للقناع اماو هلاحوم نشملاءانبل ظنلاب مسال العفوطعم ءراشتلا لعفلا
 فضووب  عاضبالل ءراضملاب لعفلا ئصوو هركذ اعرب ويف جراشلا
 ,لوق ناوشهاوهالا لاعفالا نمثبرعيال هن الز اراحالا سيل ياذا
 ' قفلاو ىيينلا ال عىل لكلا لمص دارملا نا ىلا كل نير اسال عاونالا عومجت

 يا ثيغيرل الياي لجر لكل ثم دون در لكولع هيد كح زعيم الكل ن ا امر
 دافالا وجمل عربف كلا ير كلاو نيخيرلا لاي لاجرلا دف انصدرف درو لك

 :!نليغل كرذ انلقي انوا اوث ةئظعلاةزصلا نولوحي مم ئب لكل شم
 ممالك ذو نلت قاعتمايرطعب ىرلوقو ا نلخغل عيا ةدار ا مصيرملو ١
 لير بردو ملوث ىلوالا اثالثلاذ مزجالو لعثلاوهو زيخالا ف ضفخ ال
 راسكتلا ع جبلاجرو دل امسالل ديرو لعفلل لاثم برصيد تانمؤمو لاجرو
 مج نع تكس لاجرو روق لمعمل ادبع هارملاسلا ثنوملا مج تانمومو

 حافل نلا تارمل تانمؤوراوقو ناب ام ىلع كلا, صيررن المل اسل اثنوملا



 دنس

 .لاعثالاب ا
 ةرجةلامصالا

 رولزملاهاانع ملوث لطعملادبعو !لاعفالاف لخني ال ضئفحلا نا لعامل لاشمم»
 مواعمو تابرعملا ف لسال اوهام ةىضلاب فرت ةعبرالا عاونالا عومجت نوكن م
 ىنحنماريخل صال ارلوقو برعال نمد لحال لصفر يمذوضو الم اذهان ا
 معو قسملاب ضفنجو ةيشلاب بفسو ةئضلاب فري ام الصالا كلذ نع موق
 رباب غفل برو ىجربلا فاضم ءاشن افاضم ةشلث ايش اةشلث ملوق نوكسلاب
 ارلاوةدو رجلا ثناتلا فل افرصلا نموز عنراملاو قمري ال مسارن الرسل نع
 زنا هضومالا وال |ةزهها تلقن «زحم «العذ نوب ءايشس هلا نارغي ضن
 مج ملوت لمعملا دبع «اعذل لوف فل اامرنبب نير عامتجا ةه لك
 مولاب صنيوهذ ١ عجاظفل ياه سفن ال هيلعؤ دصي ام يزملأسلا ثنوللا
 ركأملا عجب عيض هلال لاله بف بمئلاالمح الكلاب بعيب ماوقنيالامك
 ملا :نزممزلي الثل اضباعرتل اذ لم يجلالعبصنل ايف لحد قورلاسلا
 للا بنين !لصال الع يراحلاريذ بسانملا يك! هفح ناكو اوت لصال ىلع
 هزملاف لسالان ال نوكسلاب مربي نا هلوقاعماقم موقت ةلعواناتلع هضانوكي ناانبب قرفال الاى قلاش لاثملاررك دجا سمو دحاب هلوق
 الامل ابوعضل ةلعل فو ح نال لصال نعل دعامئ او نوكسلاب نولي نا
 اذا ضازادصماضي هلو عملا دبع ٌةكرملا ف ذحتامكابف ذل مزاملا
 ط ىف و ىحلاب برتملا كل ذك لهنا ةعبر ا تاكرحلابب رعي كذل انا امك يا اجد
 رابتعاب سحاب وكورهامكه يلع قدصت ام ية ا لاعف الاو هوم يس
 يا +اايلبق ام موتفملا هل | يق قبس ايكك لذ لعدد زتؤ ابن اهمرابتعاب اه اهتغببص
 بارالان اولعمالل ا ئعميةذ اضالا بارعالا تامالع هلوذ ممجاو ئتملا نيب ق شلل

 يالاعدالالا بادفاضال نيون الب لا_ئالا باب لفشل اراعرين أسو يونعم
 بوغرلوتب اردن اقحركذ صملانال قياقحانر دّئ اما لاف الا قباقحب !
 مدقو لاثملاب دافي ني ىعتل ان انمبجاحلا نب هلاقامىلعءانب كل ذولا
 ىلةبسلاباريلع مالكلا ةلقلاف شارياعءاىسالاميدقن حمابرلع مالكا

 لب دخل ةيص لايهم ةحاو لكن ال ةثلث فيصختإل هربا غيصللا 0
52 
 لف عوج ىلا يول لاعفالا دما سيلان ىلاوابن امش ينس ايعال اج
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 همر يف

 وا دوعقو مايق نمرعافلاهث دحييذلا ثدحلاياردصلاوهي ذل ب .

 نمرمحلا ذخاابرل عبار ال موق راصتخإب ىشحنواانيب امختالابكإ كلذريغ

 منعم ناكادتبملع تلخد اذا ين امله ةيفمانز ل ةلمملا هذه
 لبقسملاياانيديا نسب ام هل ىلات هلوق ةثالثلا محلا ليل دواهدعب اعف

 كل ا راهز لوقو لاح اي! كلذ نيابامو ىدام ايااننلخامو

 00 ىئرنع فام لعن علو 5 هلبق سممالاو مويلا ل عرلعاو
 هاربر دو زوم اظزلد نلوم صام لعمل ا طعم "ا هافزفامظنل جرنخل كلذب ف َوي ظفل ياضامرلوةراصتخاب جس

 [- ىلع دت ياهفر تركذ دعب هتمالعل ثاسب ثين اتلهاتلبقو هناوق مسا

 كولو لهتسي دقرك ل امسالا ناله تتح يذلا لعنلا كلذ لعاف ثيئات

 ملوقو الابر يملا ىلا ثنوملا لعف جا جف لجرل دنهو ةارمالب زكهلعو 8 2١
 تكس امناو زمزعلا ةارهاتلاقكض راعل ارك ضيالف ةلاصاياةئكأسلا
 ىلا زكر فت رضنب اليل سكت ملو «امسالا ات ىو لاعفالاهات نسر قلل ثيداسلا«ات 3
 ءراضلاب هتيش هسويلاةءاشاهباشم يا ءاوتراصتخابانخسهالعفلا لقت 5

 عاف بضيككل ذو هل هنهب انس يايسالل هتعراضملاعراضم يسد كيا © ظ

 امالعز/و يامل لبقو رل 'وقراصتخابانخُس ها براض تانكسوتاكم حو عر اج

 مدت مالو توا هالاهرو خو اهو هلع الوحد ةرصمل وبقي دارماو ل لوب
 لضا ا امتخا تن امن نك تراص يتح ىضاملا ف !ةانعمريغتبا احازتمااطن الو

 / 158 هلوق لا وركذ اماحالطصاورهاو !هعمجو ىزنلا ضيقن ةئلوهرفا موت
 نامز و ملوث بولطم ثدح يا وصوم ةفصلا ةؤ اضانثث دح لط اع

 لاحلاو لصاح بلطل نال بطبال ث دحب قاعتمر و يحن او راج ا لابقتتسالا

 بولطملاب رمل او لاح اف الص اح بضل كط نا/الثم البز برضاتلقاداف

 ةيلعافلا«اب ىاةبطاخلا:اب لبقو رلوتطعملا دبع لابقّسالاذ !لصاح

 ماو هلو نب طاوغ ديكوتلا نون لبقو ياروب حلاو سدنتيررتم مسإيهو
 راوقو لوا اهّبموهو ةثالذلا لاعفالا ياابرم الحا يارب :فاضمدرفم ابرك

 يف ال اارتبماربخ عوتذمو باث ا,تبموهو كركذل ادبعلا هيف ل ىضاملاف - 2
 يلتئم يارنحالا موتفم هلوقو ثمل مالك عل والا نعربخهربخو يفاذلاو
 لسسسم نامرز ىيظارب املوقو اذعو ىركارب دّوْنوا ب ضكاظنل كرخا مف
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 ٍُ بزيوخن مل وذ عوتذم قلتم لصالا ىلح مل ةةراصتخاب طعم ا دبع هارلاوحا
 2 < اايعابروااشالثلغفلا نوك سيق فال هناىلا ةلثمالاددقسر اش جا
 |  ريوطلاب ززنحا كزعم ف ىريمض هب لصيبملام راو ايسارسو ايساج

 5< خفي ضدي روح بنل اريزع نع مفرلاررمؤدو دي ز برضو رهالضلا نع
 5 < موتفم لكك ذغ هن اف ابرض ناري زل اوغو اولاربغ نكأسلا نعد لابو
 0 ةيكل اهوهامف تاكرقم عيراىلاونباليل ا نكس هناف ارق تيت
 ا .ًالئالريفرسيل هناف تجزتس اوغ غابارللا د َّرطو تبرضوحت ف ةدحاولا
 رقم لع ءانبل نا لقجو اب نوكس لج نكسن وقاد لحث تاك

 ا ةبسانل يامطيرناف را وة راصتخاب ا:ؤلاطا جدال اوها ذهو عخااع
 !لوارلا ٠ لعردقم خف ىلسءانبلانا لغو أني بط انوكي نال عوصو ىاولا
 ا "فرانر نا وانعم لسالا ف الع ملوق ” ةلسادملاهط ووبظ نه علم محا 0

 0 . نه ذو كال نوني رسال نانا ف لما فظل اع
 0 افنسالا دال اوهور دتم ةؤوعال ةزرذح مل العهؤانب ل أي حلشسلا

 ه سنع ملوق ائملاوب اها ملا مالك ىعاظ ةذل اف لهاظ همالك نوك

 هررجلاب ربع رنوكأ ف اسكلبهذتم ىلع نمل مالك عراشلا لمح الان اسكلا

 ا نمالا بهما كد بس انس الف بلعالا باذل نموه ىذلا

 مال نللاح ةردقم لور اصتخابازيلاوبازها هعت نشوى اسكلاوهو
 ] ريد سرا نقولاّرلاحؤر حالا جمعلاي ١ عراضملابساتلالا فون هلوقورمالا
 2 رنا ةروص ؛اتلا«اقب دنعاممد اال بم [ئناركذملا ديئمل ا ريطل درسا
 وأ ةلزعتم»بقلنلاو انكأس هلو |قب امك ىالصولاقرمرب ا روق از

 اّبحالا دنع راو ناسلل وس ليلخلا اهامسوإلا لوبي ؛انيلاب قل سعمو|
 ١ ,أأءريام# ات الاذااما لشامكانكأس ةعراضملا ف يحدمب امال ذا اهفىابلا

 دل“ اهريوو لئاقبو ديو جويحدب ومع ابرلا م.ايتحالا مدعل اري توبرمل اندم ا ارربما اه
 1 لاحفالاؤ لصالا نا انبلاو لاعش الاف لصال ىلع ا نوكسل لع يئيبم ملوق :ن

 1 1 كف دارا خاو نهاد ارمسيلو داب هع جو ةيف ظلالع ب منال هنالم م

0 
 1 يوكل نب قالو اغزلع صول الف نوكلا بلا ذلمالاو ابا

 0 مولا انب لبو لجرلا برطاو نيش او تلوم ىرب دوسلاو ب ضاك فقل
 مالا



 هرم

 ا <

 ملامو فل العئب هت يشاب ن اف ديكوتلا نون عشان ملاذا نوكسلاىلعرخالا 15
 1 "ند ربما الع. ندرس نو ل 1
 سرع مل, ةراصتخاب يحل نولسل العب هن رشابن افةوسنلا نون شابت 1

 ناف ةلعف حو اذ يادلتممناكنا ملوك كاسكلادنعهلوقليسق نه 1:
 ىرملا ياروصنملا رلوئراصتخا.ايلاوباهاورخا ف لب مرج هعراضم 17
 نالو هد خاموانتبم + !نالام عياضملاو روك ٍةيتبنه ريغ عيوقلا 1

 زولابسايدحاو مدقماهربخرو ريو راج هلواذو صقان ضامرعف
 لمعلا دبع هالو اك هابل ادي اعل وام ةاص اهراخو انساو ناك ةلجو 7

 يلزرحابا+ 2 ' هاد , ,ىيبسلافاضانمةررباشلاياهززلا عقب عر اضل! فرح اي رلوقراصتخاب ١
 قعم ىلع ءارل كر وجيو ةيزباشملاببس ع ئلافىحالايابيسملاك 7 ١

 مامرف اف ىسالا ةيرباشملا ةاكلا ف دارت لاي! ةعراضملا ةراكلا ف صحا ضر ظ 7
 ممركتملا نينثالنونلاو دعو اكتم اوهو دحاول عؤرلا تينا يم ئىشحم 27

 رك ملا ئذملاو بياغل اركذملا دما ةعبرال ءايلاو هنن طعم اواةريغ ٠
 ركذملا هولا ةشاغلءانلاو بياغلاثنوملا جو بي اذلاركذملا جو ثياغلا

  ثلوملائثملاو بما اركذم ا ئشملاو ةبطاؤلاةشنوملاةدشلاوبطاولا ٠
 اهانشمو ةبباغلا ةدرؤبملاو بط اذلا ثنوملا مجو بطاخم اركذملا عمجو بطال
 هب عاضملا فب مَن عمي هن الاب اعب اوججلا نوكت نا طرشب .ماوق
 دياوزلاهزمهناباوجلالصاحو ىضاملال واش تدجو اب إ/ د اوزلا
 امباه كيفن تملا كرتو ىضالا ل خيبت الو عر اضم اب ةصتخم ناعمانبرب
 يذوق 1 يرتبملا ةمدتملا زم عضو نمتازلايدوصقملان الف قوملالعالا/تاركذ

 م17“ ياه ظعلاو راوتر اصحاب ىشحاةدانتسالاب لقتسالوفو 1
 . ظل الوفك ءاعرالا بجو ١ نم نادي ردو اذ: راوفك عقاولا بج ملظعلا ا 1
 مقلط ثيحن اجب ةلاحلا هله و ابلاعتساو لوتنطقف اينعاربخم هن جا
 ملوث لغعما لوعفم هن لع كوصسم هسفنو ىشحرهادعاول الع ميجا د

 وهو سنسر لاهو لعجاذاءاو دلا سسجرن ميلوق ف يا سس نون ب
 لوق سجل! هاحامو راصتخاب يتبل ها ةيكز ةعارو رون هل تبن ا
 ولو ةرمربشلاغ ولو ةرم دويل ! ولو نسجل ااومش هن رجو هدد ميرك ىلع ج1
 سمرتلا شال اايرعلقيالمارجلاو نونجلانمةبح باقل اف نافةرمصدلا# 1
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 ةدراملا ض ارمالاري اس در املا عادلصلاو ملبلا نم عفان هنا هج نامل ذو
 اذا سسجحرملا لصان!ةريتعملا بطلا بسك عب ف تيارو راصتخاب عاويس م١
 بيافلرلوق ايجيالعف لعفو ماق نيعل ارك ذ هب لطو نيئليل بيلح اف عقن
 هلوقراصتخاب ّتبل»اهسا لي دووم ازاجبوادي ز موفيوك ةقيفح

 ٠ ايلامطبانرلاب بضخ اذا بيشل نري لاقي لعفلان مزج اه افي نري

 است ل ةةراصتخاب عاج دملاو طلاب ونوئلاددْسم صقلا ماب شر

 بل [نملاب ستنال الا نالاهابق مدقت امكلّقدملو صن لاقامنا بط [ئلل
 ما ناموُتَت نارزرلاو موقت دز هوت نيتبياغلاو ةرياذللاضيانوكئاب ال
 لاو باطنلاو كتل ا يهو ةروكذملا ناعملاناع ل وقر اصتخابيطعملا دبع
 وجع ةقارفلي ةدبزا عطايا كامو ماو ىلعا كله هلوق
 خساو بطي بموت كلذانعامت حوتفم دركي مركاو عرحدب مرحد
 ب »لثزي ىكعئعلاب بوضنمه صنف رو ىشمم ها كا ذ لع اف حسب
 ىركذلاديرعلل ريف لاو ر دقم طر شت باومب ةطبارءافلابصاونلاف ءاوت
 رادومو بصانلارث نال مزاوم ىلع بماونلا مداقو هدرفمركذب ةركذ مقتل

 انحاىدشح ما رحل أ نقف شاد رولا اك مزاح ارتا 0 يح لاوهو 0 ودا

 اقافو رلوق ةربع شال ف حالا هن هن ال اضي الل وه عرانفل او“

 ةررج ناي ازيغلا لع ناويمتمل مو نقولا نيج نان اذالطد
 ىلع فالخلاو قاذولا لسبسلع يأ ضد اخلا عرش لعو !ةلاذلاو هتف اوملا

 ناهذ ياانهامرلع ارث ىسايف ضف احلا عزنلعبفنلا نابلوقلا
 داملالب باتل الهر مدع نمل تركذ زا دارما سلو ةمدقملا

 اما تمرهاطلا ناف ابي طن ةصان شح ابنا ىري ال نبي صبلا نس صملاريغلا

 58 |خلاوب اها نيف وكلاعبت كنعابس نس بمن شعلان اانه همالك
 ظ مر“ نسكب نع اب نرتح!نونلا ةنكاسلاةزطا يحوتشملا لو ق راصتخا ظ

 ادا يرتب عمابرتشو !ةز .لا مكب آنآ نعيو مزاولا نمايزاف ةريط١

 |وسب اذ ايا ياضملا بغت ملول عفرتو سال بعشت ةذحان امزاف امن
 ظل
 0070 1 ل
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 عب ام عه لَو ف رحوهو رح لوصوم رأوق اهربخ عفر لحن يزرم
 نح هر با اذسعا فرحا ةسيخوهو دباعملا حاتجالو ةلصرلا جاتو رديصم

 | ريعاوسلا وأ < ديزمايق يياق اب لانا قتلي وغ نونلا ةددشما ةرطا ةحوتفلنأو

 ١ كو كإعف ىاتاعذول د ةووغولو كاعذ يا تلعف ام ىبجتاوخن هو

 لئوطلا نلوقم يبوس بابرشل انظف دو هل ارتلل يق اي كتوم
 0 اى رام ا ال فرك ذو 0 تاَوارداصلابافورح كايف م

 )ف ولوابواه زحل كامِلعَدِيْرو 6 اندشمناقفلابنا صاهو 06

 ١ هبارت رانا نلخ ول وق غامك لَو ادي اعو ةلصولا عاتحا امويرفىعسالالوصولأماو

 ا ريظاهناالا اح لوتي ناسايقلا ن ا/ يداعس بح كانض !ّئلاداعس

 ا . دن انوات اردصمب ا يوضام ف كيب رل وثراصتخاب ياس هاذ نلت
 ظ /”نةرامرس امو ال طقفاه ديم كبسنملا ادري الذ اهدعب ام كبس

 ظ 0 1 *طاهعسن اهتطساومر رصمأل و ؤمايلوخرمانوكلجالف ياكلذلف ٠
 ا ل لااا ل١ صنلا طرشبو روق لبقسسملا نامزلاذ ثدحلاهافتنلياربقشملاىنل
 ا 50 ابمجاو نسبل طورشنلا عم ايلابعاو ل ابصنلا طو ىش يارييف فاضم دم
 ا ك7 نلت نذاوخع طو شلا "ايس هم 4دنعاهؤ اغلا زومجف برعلا ضعب دنع

 ا | داس ا لواؤ ي!باوج اردص ئانوكت نا وق طعلادبع» !عفرل بهدا لوسرإي
 ا ا تطسوت ناذكو نذكمركاوغ تيذلا ترخحات ناذ اباوح ةعقاولا ةلج ا

 لو اذ امنطيوشحم ما قرو نمف طسوتلا ملام الا نمدرو امو كنيركان ذ اناوغن

 0 لمت ملالاحلعفلا نا/ولف لبقتسم اهدعب هثودح نامز يارعنلاو ,لوق
 | ْ ظ ىشحنما لاه اهب دارملا ذا عفرلاب ق دصن ن ذا كادي نل كلوقوحن

 1 م ناس نيس لوفكيسقلا رل و قراصتخاب

 ظ 1 بييشملا لبق نم ذطلا بيب ه برج مص هشافاذ 0 ١

 ا

 كك

 5 8 ايف ىدنلا كاذكو كلر الانذ اوم الب لصقل مسقلايلصفل لسمو

 ا رم يما تعوولو رو حل اور اجلاو ٌفرظلاب لصئلاروفصعنااذ احاو كيبركادي ناب
 ١ 0 ةئن اتسم زلمجنطاعلا دعب امنوكلظنابلاعازاج افلاو واولادعب اذا /

 1 نكوئيليالن ذ اووعيلالا .ونطعلا يح مدتتل /ظن اهؤافلاو ينال

 دقوامربف بصنلاباذاشس ئرش و ايقن سانا يال ن ذا اليلقالا كفلخ' 9

 يا ْ ١ ىلإ تق |
 يل ٠١ 000000 !| !
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 هه ب
 1 هلوتب نسر لدالزشبا 3 م 0

 _ مه البقّس سماه دعب العث تقسو هالوا كتنااذان ذالمعا 7 ٌْ

 1 0 اضمن واءادنو اكلك الا هالصتت نا ايل عاذار حاف م 60 ْ |

 : م الشلا سيئ ىروفصعنباىار « لعرورجبو ا ف ىظب لصفاد 2: !

 !([ مث © العتالنانيهجولانسحاف هالو نطعى ب ىَخْناف 1
 ا | .,نرزجت كرلوتكذيكند قوسزملا تجرح ةيردصملا ك رلوقراصتخابعاجبساا 02 1!
 / ا, | رالاا ةيلياستلاب عينا عاتب ناذ ع ! ظ ||
 1 اروصقماس هلعفو مزح ىامكاسامدعل ىاوساناليكل راو ثلاةركذابك ظ ظ 2
 دإ رصىسلاب الا ناب ٍضَريعُم لاوس ن عب اوحوهذنلئلاربخُو روث ىويلق ها ظ َ
 نإ لطلاب تلم عشا ل١ ذ١الا ضارتعالاناتيالن كلو مالربب اوسانالبك ظ 1
 1 ١ طعم ادبعهأ لود نولي اليك هلوقيِْسَملا والان امةلحل او نآولا ظ ْ ١

 1 ٠ رو م او ىارجو لمعت فرح ماللاف لوقو تبون ىاواللاةءلقاذا رلوق ا ا

 2[ ليلعتلا ديئمرج فرح يا ةيليلعت ىفراو ف ارلوعمو فن ثالبشملامسالا ا
 :| بسناب هلوتاهدعباملوصحو ببسايافامنالعةلادياماللا لزم ١
 ا 0 و ار اوجؤرضمزسنلا عب فو نبي رمبلا بهذ موهاهكى اب وجو ٌقرعم ظ ا
 8 '(قلاوبا م بجاولاب ق ديف عانتمالا لباذ ام هزكسلا كه لعرب داملاو اأريهدسصلا نارا َ

 ١ 18 وغ هبف تاوتساءاوس ليلعتلل ةعوضوملا الل ابد لل اك مالو هلوك ١
 ظ 1 ارا ورمل نيماعلا برل لئلا نر ماو وهن يأن تناكوا ا هسا كل ضغبل ْ ّ

 // يي ةلدتىش امور يودع مرل نوكيل نوعرف لاطقنلافوط ةبفاعل قات 1
 ١ دنع ولا يزنش شوك قلو ودليل دب ماللاال يلع دويدر رملاف ييابنال“ 1

 ل نم" اوت هنضتاو نرش هوم قن ا ايلا كفل ىاابنلخت هللوذ طعما 2 ْ
 ا 0 انام /انايجالاس ماد ةزسغ نوكلاموب ما دج قزم ١

 1 ظ اجالع عم الا نوكيالذ لعامر اكن !ةئلوهدوحم ا مالو هلوكزاوج 3 3 !
 ا يورو ير ذاماطبا نواعم قشلادب ةعقالا مالا انهد ارملاو ظ ا
 | ا نالوا دعب قابلا نمكاربنن عوعلاد الا ةضادل ا

0 

1 

1 

٠ 
1 

١ 

0 
 ل

 ظ لفل او ةير دصملان !نمك شما ردصملا دب ةقاعتم مالل ا ثهو
 1 . مهيذعتل ابي رم هس ناكامري دقنلاو ملل "مج عنومف ابببوصنلا

 ا



 نكيو ناكرك ذو ملوامركذ نارعا الا ةيفنملا رل وق ةراصتخاب ىشح ها

 ةاسلرردل غساونلا قحلاعفالاةيقيوإإل يضحؤتلا تاودا ةيقب عنخ دبق

 هلوتكنطاوملا ضعب رح ا بارع ةامجتيسو ةراجلا حو رلوق ىدحا
 ”ياغايرومذم ةلمجولع ةلخارل يعو هي ارتب الا تجزحل رف راطم ىتح يي

 0 هلوقكارلبق ىسل

 لكَس لاب لرف 7 ةلجدباهءامد جيىتقلاتلاناف 0

 .ةديفملا رلوقراصتخابىشم ها ءاسنإلا ىضح شانلا تاموغت هؤطاعلا او

 "لل هانمودل ةياغورفاهدعباماوصح دنحوزتبايبقاماناياةياغلل

 امششاهيبامن اياليلعتلاواهلوقو اهئضومرلصي ناجارتمالعوابش ع

 ان ااهدعب عراضملا بصن ط شو قاب عضوم لصين ا ذانيحايتسالعوابلبق 4

 راما مرتو ل ا

 ل نا ههرعلا اذني راش سساخلاو عبارلاو ل ف راصتخاءاهجلاوبا هاا وخد ةل اح
 ورصد أ نر ب عيصيس امك باوح اف واولاوهاذلاو لصالاوابلق ةرابعلا 4 لا كادحاو باوج ا

 1 ”اويلاوإفا نمدرذ لك ىا ب اوم لا رضا عيمج ل ىا قل طتسالل باوجلا ف لاو ينايس امجف

 هاذ دعب ايوحو تم ن ايو نييفوكأ ادنع ةيعملاواومو ا ةيببسللاء اب صب ٠

 يا ةيببسللةديقمل مل وذ يحمل دبع»انيبرصبلا دنع ةيعلاواو وا ةيببسسلا /

 اطواق 'ةيبمسلا ادافع طعلا عه ةيببسلا دارا واهدجب ال ببس ايا امنا 0
 ١ فربما بزيف ادبز مصاختالوغ غري دتتلاو موتمردصمىلعار دتمار صم ة ذل اع ١

 هات ىشحم ما يمجلاف ردّوب اذكد هنم بضفف ديزل ةىص انف كنم نكب 2 1

 . يوم اهدجبا 1بجاصماراتفام نايا وةيحاشملا يا قيعلا راو فيضنو ا

 يرحب / ان ؟ نسحافوبقا اوت ىشخم »ا ةيفاشتسالاو ةئط ثلاث جرش دجاو نامز ذ 75
 ا واولادوبو لاش الا نع سمانل ادعب مقاولان اسحال اف نسح امو ١كيلا ا

 ناظر ام ا,

 د
 زير دي ضائلادعبو رلوق يتسن و لائم لك غانكهو هل ثراقم لابفالا همقاو

 * 626 نارا ءائملا رنوعم ب ىفرلا ليس عبلطلاوهو ؛ارلا نوكسونيعلا مف
 0 سعاشلا لوف ضرعلا نمو راضنخاب

 5 اناث كوثدحدو انيمشفون دت ال ام اركل نب اي

 و دكأتما بلطلا يا جاز او ثمب باطل اوهو ضيطخلا دهو هلوُك
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 | لوَق |والال انى سشنلا هبشنرت / جو

 لاو نيذنعلا روميو دب لشاب يرطب ما لوصح اب نسما ليرسلا 0

 "(سَح . الف سم هلوصصحؤامالوصحذ ى هيف الام بلو هب ةقل

 هر لوصع سولو زل
 0 بينما )هذ اه ةليخ اذ” اهوي دودي بابشلا تيلال طر

 بوبهنارمالا بطوقو زنا دعب و اوت جاشلاةركذاسذاثل لاثمو نج هع

 1 ذام قوصمداسترا لبقو ناعملابب قمت ىشنلا ةكيهليفو ىشلا كاردا
 0 ْ يذمافرارلا ف ديز لملو مايفتس لاو رلو ثا زم وا نهزل اذ جراخلا

 1 فاوريلا فمءانممادوا«انمافرؤلا ةديذل لوصح وكره ياهيلا
 لوتساف دوعدي نموغ مسالابو ا لما هك يف حاب نوكي نأ نيب مايؤتسالا2ُ

 ظ لئلا دعبو !' ,أوقراصتخاب ناونشا# كر هذاذ كرب نياوغ فرغل ايوامل

 وغرعنلا و لشماهك ىلا نويكو تاضلالا باش نم لاخلا ياىضح ا
 عملا دبعف ايلا ردم تربعت ال ابو كُمركد | طاح دب ) سمل

 ًلباستل«انتن اببسب تومل ايتن وقى توم دي ز لعوزشبال ملوث
 باوملاغ واولاوءافلاو لافولو رلوق ىرلش# مشا وسب بسلا اذتناب
 امم ىا عضو ناكل اوفو حلو اعئاع افلا. باويلاو مدن اهفراوق لدب يا
 ةرانع نال اًضاو يدب ْمُطْواَوررظو نان اذ اًبوُسو رمال مطو مهلا

 شماوبإلا ضعبب ذك باب ريغولع ليطقتلا عفا نوكيذ عوضو بنو سسيل ملا

 يمشلب قيمز اب ىلا انعمب ىلا نا اصيب ق شل اوالاوا ىلا عمي راوث انج هاوقو

 01 ع دنشاباسا الايض ادع م

 سا , ف اهللاهملسق وكري دؤنلاو عوتمر دصم عال ؤماردصم ةذطاع

 ظ 1 دارملاماللا ىو هل وقراصتخابى شحن م هس |ام كل ذكو هنم مالساو ا
 1 وراق نضدانوم لعدن الدكو بزي امذاج .وق دوا هالو كمال مالا
 1 ئوصلا ىلا ظنلاب تس اابظانلا يادظنللا يات هلوقوسعملادبع»
 7| اماوىنلازؤالورمالا مالوال و مل ةعبر ا ةقيفحلا  يرئالاو ةررهاظلا
 باوجغ مزشبا ممل الع دري الواملا كل ذلو ةزما اهيلع تدي زرمل ىرشوملا

 قر دوما طرشلا ت اداب مزحلان اال ن !هنال كيلا نسحااولبق ومع بلطلا |
 نصلملال وف ئالغادن اب يل نس حاولت نارب دّوَنلاو جوصلاوهو

 -_- ةهدحجح د ذيب مح 5 ”9” 3*» 1 ٌ|ذ 5ظ01 01

0007524 

 غل ١

 ناو



 ااطءاد ن قر دقمل رمال مال مزه باانلق كاد المدمن ااظفل ىا ناو

 مزج ,لوق فرصتس عملا دبع هاري دقت ااظلنل يارمالا مالو اوف ف

 مويراوقك مز اجلا لاهاب اه دعب لمفلا عفريدتف الاد ابلاغيا عرابطملا
 مز لاقو ةدورضوبفف كلذ ف فلتخاو ر اجاب نوفوي مالم
 ًانوسهافتن اىلعل دب ىاةانعم شدو رلوث راصتخابىشحه ةجاهلا
 ىفنلا كلذ و لعافلا نمهعوقو مدعيا ثدي اوه يللا ينيصتلا

 اذا امك طقنماماو إلا دلو يرملو دليل رلوقكلاملابلصتس اما
 الاوناا لاق مل اوقنان ا مديف ىذاملانمزلا غيابي ز مسرحا تلق

 سلال ا الاضّمس اواالاح ناكن ادعب هنمز بلقن يا هبلقنو هلوق
 ظ جاد كل ذربق اهيفو هنمز ومب حب اضمل هجحار هير يرضلاف ىضاملا

 داعب يوب ئسلارك ذي ناوهو مارزتساهمالك فذ هذ و دح ىعمب هل
 هب ررثحارل وو رارملا هل وقراصتخاب اذ رخل ىتعبربوذلا هيلع

 ب اعيالااملو ةيالا توملا هيلعانينت الف هل وقوحن ةيديح ا ل نع
 الا كنم بلطا ام يا ااذكتلعف الا يا الك تلعف ال كيلع تسق او

 ا ١ مرا 000 1 كمالاؤ يا مدس اذ هلوق رم طا ىذ ذ الا اطنالخدي امناف اذكل عف ي

 ١و 24 0 مزجلاو قنلاو عراشملاب صاصتخالاو ةيذ ىاثو ةمدقنماةنسلا 3 ظ
 8 وقر اصتخاب ىشحم ها مايذتسالا © لوخد راوجو ومال باقلاو ا ظ

 1 رشد الو تن حايل لوهاملا مزاجلا نافوست هيف لاب مو نم عيشضو
 0 / هل وذ يتبل ها«زجلا ةداراو لكل اركذ باب ضوه لافبف مزجلاف قنمرلل 6 د4
 غ0 ارملارهالا مالو هنأ 0
 لتلك بو اس كاوقك اسامئلاو كبر انياع ضئيل ؛اعدو ا ةعسوذ ا
 , كاي نسل دوئكربح ا ام وصعبمو اهيداري قلاع بلطل ريغ ف تلمعتساو انك أ
 تاو اد نلف اضم نفخ ديدهلاو هرموف يا نم نول هل دل ةلالضلا 1

 ا 1 ىلعتلد اب ال يا َةرْمحلا رمال مال يعو هلوذ الاون اها نكلو هام نمو - 3 3
 ريض ٠7 اي راي زئاعو تيمسروم املا نود انهرمالا ن الان نكلابملبف تلال بلطلا 2
 اذ 2 / ةعوضوملا؛ اىزسلاو ةلهتسلاالو ه] وقراصتحاب ليما دبع هادعم تح
 هلا دنااعددالانار هنوف نك باموعو هنااا © 1

 لد

 : ا



 تراخكا ء ام“

0 
 : ا رسالات اين عل انما ذايب ىن ادانساورمالامالكس اهلا
 . 3 تلخر ايلف فاؤأ هلص ا هرخ ىلا مو لج نسخت و راوق هيه ان تيسوزلاو
 1 3 ماكين نلالا تف ذُخ ءانلاو ذل الان انكاساتتلان 4 هافلا تلس ال هرلع

 خي كرثلا بلطاعل دت اهنال يا ةقيقحلاث ةيهانلا إل ىصو هلوق عملا دبع
 | يف + انتبه لوصومسا ىذلا غل نيلعف مزج يذلاو لزق ابو انئاكو ترسو

 ! [25 شعو ئثملاب لمن الثلالا عفر ةمالعو عوفرمةربخ شعاشهلوقو
 / 2 ن الوق امينا عرصتلا حش و هيل اذاضم بلو نان اذ نونلا زم

 / داوقت نالوالاف نيزلتئو نيريطامو انيعر أضمان ايءاوس ىانبلعُو هلوف

 : حو ل دن ةرخالا ثرح بري ناكنمثلاثلاو ان دعمتدع ناو نائل وون

 00 انايياردقلاة ليل قينموغايشام فاشل اواعراضملوالان اكن ابهسلعو

 / | ةئاضالاوطرشلالعذ ىصسنيزعزلا نمل و الاو ةعبراروصلاف هل ْضعاباّسح او

 / | طا ىءازحو طشلا باوجرمس نيلعدلانمواثلاو اضرااطرشي حسو ةيد اس
 ! | د انالاحراهلجال نالوعفماباشحاوانااهلوقو ةررهزالا ىّس اوح
 /' الاهئود نمنوعري ناوعةيئانلانانعزلدحاةيطشلاناهلوك
 ةليتشلا نمةنززملاو ديز موفي نااموغ نِيازلاو نوعديامىااثالا
 ةدمشا ناو ةيفانلاالب ةيطرشلا نان سفت دق هن العاو عاقدي ز ناوحت

 ْ نمرمعب طلطاوكة يد انثنسساالْنإَنأ صوتت نا كاياف هسا يضم دق
 _.هلونلاو ةروسأللا ةزهلاب اجلا ةرحطا سكب هلوق انشا ها لضئلا يدي
 نافتابياضرحيو لود اهرف فوصوبلل ةفصلارفاضانبويرف ةنلأسلا

 اعوضومامذاو ن او امرم_مصال الع امس تاودالاعابو مصالا طعام ال

 ْ هلوُق راصتخ ابا: خس ها ىلعتس ابك تاودالا يشب فالخب ةلالدلا دىجب
 ) كارلوقو ىذ املاك هلل مزجلافالاو ابرعم نوكي ناطرشن يااظنل عراضملا

 |١ 2 لعنرف هقدول لحم نيا مزج لحم ل هلوق لبقسلا نمزلا ىلا يالابقتساالا
 / | ا فستان غلاناكمورك ةاعياموزمب نال برم

 ' | ةئحاوطزلائعم تنمذْم لثعب الاملابراصاو ةبط شلااه ءاوذ جي
 : | ياهسادلعي مارت تالوطملاف ا
 ١ | 299 /لمدزاج طش مسام اوت لعلاب تاز اجلا نعربعم هيلع عي ام



 تزربحلا نماواىئن يس ياهعم او طرشلا مسال ةذص فو ذحب ةولعتم ضيعشلا

 ةلالدللةعوضو مومو ةيطرشلانم هناوق ىامجسوا عملا عقوم قو دمر
 نموخ ةلوصوملا نعةيطرشلاب زرتحاو طرشلا ىعم حامض ٌمإَقعي نمولع
 ٍِ ناشاب ياكإ يمن تررموغةزوسصوملا ةركتلاو عر د هلذ ني اب

 هلحمزاج طرش سا ند هلوق هعم موق موقي نموغ ةرما هتسالاو

 الارتد اف منال ل اربحلانموهو جزل العابشلا ةلجربملاءايتبال ا هفر
 ئاجذاعما م ليدو مة لي اذل !ماهقل ط شلا باوح وه لشو هيل اوريغ ةىبمضب

 رش ةطيسوهو نامزلاريغزمعيالاماعةل الرلل ةعوضوم يصواوم هلوق
 * اشاناومرلوقورلوتم ياةةراوةوغ داوث يه طرطلا نعم كنعد
 يصل ااعطرشرسا امرك ها وق ن ايبنطعو اراوقم ومب يل لوق نمل دب الاب

 اباجيود|ىسالئلعالا دوعي الريشلا نال هب نم ابيل رس ضلادوعهيلعل يل دلاو |
 هل ىق مدقنلا فالماطعطشلا لعفرتخباو هب انتانئشاعا عما دسبالاب عفر | ٠

 راجلا ةلمج إل هرحجلاةداراو لكلا قالطانمال هلال العبص عشومو
 هلو مس همالك قش هي اوهو طقفرو ىحلالاحلاام او ال اح تيلرو رج ار

 نيموكو موق هرم دق نا لتبمهن (لعو جارلاوهو ةبز امج ةر دمنا

 اامومو ةيلصا ابنا نمءامالك ها هرعوي املافالح دي ابرج ىنرح ابل لا
 ايلا, لحل لاف شئااهرورظ نم عئم ورح الع ةردقم ءايهضن ةمالعوامربخ
 راح نيشوهن ا ةيمي ام تر دّدْناو ديازلا ىجلا فرح ءيسانم ةضراعلا

 لافتْس ااهروبلف نم عئمةرخ ىلع ٌءر دممواو كفر ةمالعو حوفرشوهو ارم
 تاتامؤا كن او هلوق محلها ديازلارج افرح ةبساناتضراعلا"ايلانزجلا

 امذاواهربح رباوجو طرشلاو|,رساف اكل او بصنو ديكوت فرح نإ
 ٌرلصربرها تن ارلمجف تاتلوعشمامو طولا ل دف تاو مز اج طوس فرح

 ايتاورماتل مدقم لوعفم ةاياوئلتل لوا لوعثم نمو طرشلا باوج كلو
 "دي لششو ممرلا خشب ياو هلو م,ملهاةلصرمانرلمجو كلتا اة لوعتم
 * فرلغ لا تذيصا ناهريلا فانت ام جدو ةريغو لقاعلا ىلعَّجلظن هايل.
 سسلج اريد سساجب ناكم ياو مارش ْوْن نامز ياو ناكموانامز فوظ يف

 انطوان اهو بكرا بكرت ةب اد ياو لذعب الام يثلقعبالا ل تنبضاناو



 - نودطنلا عمة: ىضنمالا لمت الو نامزالاغ موملل جىقمو هلوق
 رذاولا نمت رب ني للا عضاىتم هل د هردا صن ىقموحم ةيمايزتسالا
 يرن ربغ الجور بخ نب اوالتبمان اري لرعاوايانشلاءلاطو الجن اأن كل دص
 |جلاوايضام العن الجنوكي نان ويو هيلافاضملعفل اان وو ةييلعلل
 رجلابونبا ىلع وطعم مثرلابعللطو الج لجر نباان ايافو ذل ةفص
 ةلوعفملالعصئ نذ ناهز فيظوتمو ةبقعل هو ةيرث جايانشلاو الجوع
 بمن ب حفلا لعئيبم مزاج طرشمس نايا هلوقراصتخاب أجسا عضال
 ناعوشوم فاكوه نبا ملوث هوب لعفلاب بوصنمةين امزلاةيف ىظلا اع
 ناف هل وذ غلاها ةمانلا وكتب قاعتموهو طرشلا عمان مخ م نايل
 لدي لوقو ت اتب بوصسم هين اكللا ةيف ىظل الع بص هلم مز اج طرشس مسا
 رزسم ضام لعد اج انتو هتفص الزجو رخل لوالوعئمابطحو لامتش ا ىا

 اطخاور ل نات لوعفم صن لحن ف ةلجاو بطحلاو راما جارلا نست الا فل ل
 نيد نوه لا قتش ام ثبح راوق راصنخاب ىشح ها عي اضم هن ا لأق نس
 .نامز ياؤ يا غاثلإطيشلا لو هاير اول الحلا ظفل مم ارإاتبلا نصنبو
 انونترؤباذاو رلوق كحل هاسسلجا لعاف نضل اوبك ملوث نامزللانه ثيحل
 نااعالورمل اعال سعة اع لع ؤوطنعم ع/رحل ها ةبصانلا سدو اننرندب ق ىفلال
 شلاب عرشو شعزيب اقلاع دي ان يرئازودب ٌمددعلا نال اهيكىعالو
 كوكل او نونظملاو نومكلابزاف طشلا تاو دال يرفلاخل هذ مت الئرشنلا
 تيببرجوه 1# كت اذاو موت |ئيلاوب اها قابلا انكور دانل اوموهوملاو
 رسمها ىف نغتسارب لعاو ئذل اب كبر كانغ اام ند او هر لص لم ايلا نم
 هسداءانغا تدم ياةيفيظ ةيردصم امو تن !هريدقت انوحورئتس هلعافو

 ةليجلاو كا بلطلعف هن ال ماو تفل ةصاصخملاو نس |بقلعنم ئاتلابو كا
 هلو تارالاٌوْس إل اص الابزال هان ابابز ارق ابي ةيرسال الجال ةيبلطلا
 رهانيح يا ةشئباعلوقك أوف نامز ىرظ اهزنمالف نا ماع يام ىلعالمح

 4ل ىف سائلا لصب نا هنعددد يكرر كانا ل سو هيلع هس الصدر ١لوسر

 ىامرلوقو هتؤذشو هبلق ٌرقرل البلاوهنزحلا رس !لعاف عم د5 فيسا
 هلوقو ةالصلاؤ ياك مانم ملوقو عوئرم هوب لعفلاو مزاجريخ طرش مسا

 همسي ال



 * هلوقوتوصلا ءاطتناهاكبل ناش نمن إله ن زق هب نيئوملاى!سانلاعمسإل | '
 مسالا تاعوقرم باب راصتخاب طعما دبعهاب انكرساوهد ين اسملا ماج

 نئاعمولعْرفاضالا نموررتن الا ّرفاضالا ضو !فوصومدلا ةنصلارفاضا نم

 عونرموهو ءاوتبربل اراثملا عر اضم اوهولاعفالانمتاعوفرملا ين لكوعت
 لوهملاّريتر اعةردوملماعلاةبتروداىسالا؛ لماوعانالابمديوابا |

 هلعاو مهمل ملوث راصتخاب ىشحن اا تارو رجل او تايوصنملاضيا حو 'ء

 - 5 روك رودإل باتل ياوهو موق فاضمف دحيلعوبف لن لعانسصمليا ١٠
 رج 3 انهاعراوق ناسلا فطع سماخلاو حاب احلا ةعبرا هاوق عوفرم علت 0

 5 ب لعاذلاب اب قيس قلعتماهلاجارش يارشالاطعبلوقو ببوبتلاو يابيترتلا

 7 رئافأت مادا الع مسرل ايف يع ياداعسر ءاوقلاتههماتاوهكودحي١ ||
 0 سسملابناكناب دو دىل تايت اذ نحن اام قيما ىسرامويظفلاماوىتيقح

 000 با هدلمربشا فد درب ظفل لدن لقفل او قطان ن اويح ناس الا كاوقكزصفل او 7 7

 هيض طال( نجا « يسم ال او يشب أم يسرلاو بهذلاديبسعلاو دسال نفل كاوتك 3
 جا 6 ”رول ال

 ا لالا جوفرملامسالاكايذلو ناسنالا نيرعت ؛كحاضلاناوبح اك ةمزاللا <
 ص 2 رل ء ؟رادتخاب يشحن »ليما يدب ابو شجمسالا لعافلا نيرعت غهلعثرلق
 سي 0 وهلاقل يقم كْبف سولو هلجال لوعطموهو اليس ياايرفت هلو
 وا نع ( (هلقمرعفلا يا هيرميس ا مزالو ادعتم لعفربلا دئسلا لووملاو ا يصلارسالا
 ا رع م انبزغلوهلعافلا هلة ثرح هاهنم ءاعوقو وارب همايق ةهيجولع هيلع

 ع 1
 5 را ب" تامل عال ؛ةيلعدرواهنصرداسلا هل ىرذامامالامصاومعفلادج أ 5: :

 ا 5 50 ليجاو روصق همالمي ف هب مف لب لعاذلا نما اص سيل لغنلانالديز دي
 ١ ل نسم »و دصب دارا ناو اقم يرن وهام ديقنلا سيال 1

 ١ ظ ضنا 0 هاييز ماقؤامكةتيقح هنمرو دصلا جو لعاوكين نم عاب ءاقلعن

 ا طراد فرات هنسرعف اوةرامتخابا نيس »ا دبز تامذاهكدب ءايقلا رجول
 ١ 0 ال ارو رجنالوأب وصنم نوكيالؤ يااعوفرمالا لعذلا نوكبالو هلوقروكذلا دل

 1 550 ك0 ملغم ظ

 ا 0 عفرلابملسق موف نيشوكلل فالخابوجو يا لهنلا نعارخوم الا نوكيالو نإ يق 35

 ا 0 ناار كني بايب احتاج 3 ١

 ظ ْ هما 4 ا 3

 َ ف 0 ا َ نا 3 0 ْ

| 05 



 م اج. تاو ل سم تت

 مرو بحب

 0 يح هع ل

 20 ا

 أوذ اهلاون اها يوجو ارب اطل

 ' ا

 نإ مهستو أ

 للا لاير لاق

 ص
 ل

 ةلاوهم ام ا/ تول رن سس

 لما ما
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 6 7 ١ ا ٠ 1 : 0

 , رفالطيرمالاو لمشلا الاطر ]يسيل ع ةزيئل بحاصمو طن منسم رل عوضولا 3
 ازبحاصملابدارب ناب ابعلا لوؤتف لل
 جن 3

 | هربت
 كلم كسوات عع

 زر وانلا (مم
 ىوعلا

 ووسنح ويا ل

 زود يعد وس نللا,لشم ان ايس

 ئيشومملا لب تام انه ىهاظل اب داملاو تلحاملالدب نوكي نا مصيالو نت ىلا مالكل ةبشلاب فو ذحار دبل هخو مثلا مالك عيشل ةذص عفرلاب زهاظ ءاوقورستلع
 راصتخاب لعمل دبعط ةنيعم ت اذ اع تليه ل داموهو اله ى؛اج و مربملا

 ا : اننر 2 3 و يب 0 ٠

 2ايام هاهسمو عد انبمورفو ع لدام موق ىقعما ذهو
 1 الغامرودلاماقوغ ٠ اشنس,الااعفاو دير ْنسَح اامكبهتلا غل عفا هنم ىشتسم ظ

 ؛ | وااركذمن اله اوس بي اغصخشسي ابياغ لآ مل
 ' مور ةر اشرف ل !نادبز ل موقيو هلق لنه موتتو ديز يوقبوغاثنوم

 ننسي عراصملاذلوابوجوارتتسماروضالا عفرتالا,اذاكب سيلؤؤ عادعاموادبز
٠ 

 ةكؤلل الع اع جواهدمم لعافلا 1 اذ اوحلاو نسل ةمالعن م عؤلا ديرك
 ١ ذا لعاذلان إلا ةراشاهرفنارزهلا تماقو دنه تماقو هل وق مريصفلا
 لشامالا ثبناتلا ةمالع هلماع ىدابإ ا ب الصتسايتيقح انو مل هاظن اك
 ةتحاللا رنكاسلاهاتلا نب ثيناسل ا ةمالع ةقرضالو ةنالف لاق مرلوق نم
 مضودنه لونثو دنه كااقوغ عب املا لواء ةعيراضملا هاو ىذامارخال
 ثئاتلا ةمالعق امل بوو د ىهاظلا ثنوملا ئذملا محن ل اضيا م اشيا
 ف |ضملادوملاعساتلاو هلوق ةدايرب ىشح »ا هاف دملاح هلماعل

 لخادم داسفالا نوكتفركذ ملا دزملا ف نالخا دشاعلاو عسانلا لبق ناف

 ماقال ل ضاتر يف ضيال ير ابتع ايست ااذه ناب بيجاتشع ينام يزف
 مااهريغ لا ناضملاريغاكتملا«اب ىلا فاضملاو درجلاربغ فاضملاذارابتعالا
 الع ان نوكديقبالوه ثيحنئريوضلاي ١ يكاموهو ه) ىق لدعم ا دبع
 روث ىطحوريوضلا واق ا عيمجولع ني تل االه ق دصل ار ابالو رتتسمالو
 مأق دير الثم ماق دير ف لصالان اكل ذمجور اص الا لجال ياا اصتخا
 ةيانكر ولا لعجر ركتل !نعزرةحاللف كعب لعاف نمرلدب ال لعفل نال دير
 نه * مزن مرلوقو هلماعب ه١ لصنم أ وق ىشسحت طرصخحاانوكي ن لريصشرظملا نع
 راب“ نائهاظ ةراغدعمو ١ رأي: لصفنملا نص خااال رصتملابادب و هلماعنعيا
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 ليسلاالو غو رتملا عوج عوضوملافلعفلا لول دمة لاكر اشمو هل ابحاصم أ |

 - انكذميااّتلطم بياكل ئشلوا ملوق الاوباهاةريعبحاصمباطورشمط مف ا

 .ح حاف هسقرتط اذلاو بطاخل ايسشم حج ياا مست شع ااوقواشنؤموانأك

 - 'رخشوؤو نياصاملا يامر عوجورلوقوادحاو است ةبباخلاو بياذلاهشمو |
 ياني برش نريد دو ع ماضالا عوج ي!هيشتالب ارعوجتف در 1

 1 الكوم البا 1 هنيال ياسارتمب ال يذل اوهو /اوق سزنلاووصتلا 2

 نر . ناك او دو رولا مدعو ةذللابمجربابتياالذوك دارملاو برط تلاقي

 * مهالءارايتخالا الا ىلب الو أوك لمعلا دبع ها زقعلا بع هب ءارّببالا نكي

 دعب عقواعراتحالاب زر كحاو تالا ب مام ل اكيالكر اتخالاذالا لحب

 ٍِ 5 ءلوقوغ ةرورصلائالا

 ظ + همر اي د كال ار واكبال نا 5-3 انتراح تاما ذا ىلا امو

 دل ىهووويص -

 ةهصحا < ---

 - نت وسلا دو رج يما

 ماو ليديا نيب حلا نار سفن هضوم لسنا, ال سايقلاذا
 يان كيا ديالو وشن ل. ديان ياراتخالا ذل اوربا

 لانا مط أدل اوياىئاملاهعفزتو هاوق راطعانخس هارخالا مراتي 5

 ا 7-1 يا راوق يمال اهلا نال هلت قرب غروب داما لعالا سام."
 ا ظ يللا دعه ا|عوفرم نايل ابعمرب مم <

 | انوملا لاق نشو باوصلاوهالع مارتن اريوط انف رلوكراصتنخاب لمعمل ري
 منزطعملاو ١ هلو ىشحم هانونلاو فلالاءو وميريوصلا نال يشووو لع
 أ ْ نكس ثيح فر لص الجافا باس يالا رلوثءاعداواءقيقحيا

 ا ظ نكساذ ات نا يهو ةماع ةدعاق ىلازدريراشس دقو البت يذلا فرحلاىااباوام أ
 ١ وحن صئوارحزحم نام انوكتف اراضامك واف انمىسومت العا تناكاراضام
 ١ انلانالاذاام مرح كاريغ ان اكو ماوقو راصتخاب طعم ادبع »ه١ لامانل اننا

 ا الرب يب ص رأوق نرحل هارب لوعفمانو لعان ل الاث ان يض نا زلاوخ
 00 ظ ] 'اتلاوزص عقتالو راق لطفل دصقا ذا الا زمنل العلب الرجلان رح نالززطللا 0.

 َ نع ةسانهَقنِدَم اهناد ريالف نام مح افّرفاشمالو ةلوعئمال ياةلعاثالا

 ١ لاق مابطائلاو رتلاوهورطاحلاةلثما هل ود ىشحن هاقايامكلعافلا |
 ا دفناوجاذواانيامالاقتسايااناوعرتتسراوةويباماوهو هل وق ١

١ 



 ةربدُن ماو فاضم ف لحولعو ا لعانل ا مس. هلي وات لعن ول يردصم ةنص
 ريسفت ديرااذ ا هن ادارملا سوه ظفار تتسم انادباو دير رمل و وه ةربسطن يا
 لاقرب انعبل يرس فاشلا غو وزب لوالا ةربعيه مأ وكر اصتخاب ىشحم اورد رس ةأنعم

 ما يووهوعرر ايلا ءايكا رب انتم تب ضو برط ثردقملا نوكي ناب اسك : ىمرلا
 ظ ريد ارتعاال ضمراعلاو رةر اع ةكرملاف يا نلالا ةسسانل تّفو هل وق ىتشبن
 ام دوب تاك عربا ىلاوت نانم هورك ذ ام لاق نماضارتعا طقس البرد

 وهولاثلا الهو هل وف يتسن ها لماتف اتب صب ضوقنم ةدحاولا ةرلكل انوه
 لكنا قباسلا هدح صيل,طاقسا جياشملا تحن اكورصملا لص نما اساتب ىض
 امرفريصلا لاقب نال ريعض شع ثالث عونل اذ نوكي هركذب نال شع يانا عو
 طحلاو ةىاةدنارنلالاو ملوث لمعملا , ديع» الاد ملاد د ام او دحاووهو فلالاوه

 ضلال عانلااماو وق هزكبووعدب وغروفلا مالو ريصلاو او نيباق واول دعب
 الارحابضاملصالاذ فو ذحن هرم ح لعازل فال او لهاطو ئعم لع اهلا يا
 ىااهانعمغامورلوقو محلا قيثملاال دعب مل وت لاق هادحا نسل دب ان اها
 ئدكاما نال طقف الا يعيوشهامدارملاوسلو نع لصنتملاريوضلا دوحو ٌثيح نم

 رياهضلا عنرود تابباذلاثانالا معارج نهال بص امو هل وذ ىويلق»الاو أم
 قس ظادحتادالاو ٌميف ان امو ءايلعازل ال عةفر لذ اينم لكال دعب ةمئاولا
 ام ف بزموالاو امد صح تاداامارب 'ءاوةابلاذ لوقت ذك هر وف

 صملا دالك مزمل وكذملا ياهلي انه موق يرسم نم عفر ل لعاؤريوضل او

 امرت الاثم نوثالثو ةتسيهوانعدلا تبرطرمما و قانحنم حالا
 زرحوتفم ةزهر برطا مل ف طعملا دبع هابل اىلاراشساو ةلئماةعبرايلع

 صنم ريد ةراغوأت اور اتسم ةلثمالا نص وغ د لعافل او ءاحو رعتمل
 باب رحال اهتنن اوي ةرحا ىلا ه] ىف لمعلا دبع هارت تمل اريوصلا دكوم
 ناكاذا امرين علا نع بانل برجل ىلوالاراعاف ينل ىدذل لوعشما
 كرو ماوثرادل ا ببطو كدنع برطوغام »و ضو ار احو اذ لظ لعافلا تيان
 يذل لعذ لعاف ىِذُحٍ يذل سالاوهر اول نقلا دحلارف يعول و هانعم مدن
 لبقابسكورلو طبل مف ةذيصللا اهلماعراشو هماقموهمقاو ضاغعالا نم
 2 ل اوعفموا انعلا ل ورض يف ام خذورلو امض عنيو اىفاما فرخ
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 ا لعف ةؤصولعهرلع هلعفمدقت عم عفرل اوهورصاوح ضب ءإ و5 كرجل ها
 ١ ىضفووخت عوصلا ل هن مسالاوهو زوق تعم ادبعه قاب املعي ايكل عدي ا |
 هل وقر اصتخاب ىشمعوا نما نمرطل عمتساهن ىلا حو !لقون وع لووماورمالا '
 هوب العو ىذإقلاو فلاي دير برطوع الدو اري ردت و ا الذل يا عوفرم ا ْ

 ظ ”ةريعض وعل مراص هاذه همايقبف هعم هركذ مدع ةلعدماتل ةلوك 1
 2 يصف لاقول هر ' او لمعمل دبعو) ضوعملاو ضوعلا نيب نونجيإل فو ١ ١

 ا ما ىدتبلا طعس شملاوميطوتلاد ارا لاقي ن ١ الا عاورصملا ايل همالحا ْ
 ظ ليلا ةيزلضفبوكنعو اوصنمربوكن عج نعي ياهثب دغو هلو ف طعما دمع ظ

 1 هيلع فوحلا شع ى د ا هو لش ليعالا نم ضرع أ وق راضتخاب قتلوا هل ودب ظ
 ١ ل رخب ةحو و صب ْ

 ١ ري سوسو 2 ظ

 ١ ظ سعوا كو رب اندوملو اقف نمو لصلاة ممالالءالف دجوناف 4 4

 ا ةئوءايلاطب يسب و لوقب :ايراصاءاسو لابو لوقىتشنو نسكو لغو

 لصالاذ اموكرضل نيفلا انبلقف امام ىلا «ايلاوواول ًر/كرحتلقن نبعلا
 | راصتخاو فيمن |ذيلاوب ام جايو لافي اراصفاتآلا امرابق ام حاذن او
 ْ ظ ل وق نا لش ا ةيطوتلا كه طعرشلل لماحلاو لا لعفلا تاق ىفالو هإو ف
 ١ هزل ررليشقبر اشاف هديا ةزمملاوذ اللا لوا نإلم زكا ون حور موبرلواممطرصملا
 1 رلوتب دارلاوهانهو ادي اذ و نا/ايلصا قطنلا لو !لوال اي دارملا ١كم

 ا [لذ دب خيب ىض بيكزتلا لمقر لصا تبغ وق لمعمل دبع فلق شالو كنا
 ١ مصن هفرريوط اببال متل ءايلةؤ دارملاةموعغلااتلابق !لعافلافذح ٠

 ا فلازم نم يالك ةبس نمو موق طعلا دبع ما غابلا سسقو ةياينلل 5
 لوال ةضلاوهو ت الرا لوااوطع لاقي ناوهو تالوطملانسرلوقك

 ظ ىلااعوجر همجو ٌُبطاذلا ئنملا مب اواو لحو لكتا اوهوريامضلا

, 
ْ 

 ا 00 |



 أ نا ران الركذ للا د دذملا بط اهلا 2 تنيث و ايلا ةدضلاو سامتلالا مدع عمزصالا
 ' || 2.ةبسانلو خاللا ىلبرسكلانال ةبطانملا عم ثيسكو عذرا ىلب ةذلاو لكمال
 0 هد . لاناالا وق لاف ه هلحم دكا لعيام كي ذريغو ثنأت السك

 0 نيو ةمالا ع يجف باهي فرحو اشتس فيرحالاذ لابو >
 ْ اا ةؤيتحلا ثو نيب عما ةنسلا زعير اه اوهانع لعاف بيان + نو
 / ١ كلو اناالا ربحا برم امري ديسلاو فو ذحلالعانل بيان نمل دب وه

 ا( عياشلاو نمام موق اكان إن ام اشم مرتن ام قي طوع يااهرخاملا
 1 "رالف نامل نادارلا يلو يالا ف ةانيذيس كنكم اما
 1 طوق ولقل اوالخ قياما «رانلل فنظرت اهلكوب نكمريغارضغبو
 .اعابلاغب ذرةحاو ايلاغاعرتز التل دجاو باب ف اميرعمجربجلاو التبملا باب
 1 0 00 هللب هيربخأل انتين كاش
 ا هز لوقي لاو نشا ابرعلا بورضم اهو نائل مياوع
 ١ 4 الم فاول ا و يريح ل نيل اخلاء انه ةييحلانإذ نيت بو

 ظ 00 .مارؤا ا ا ةركل نانحانلراخ نع تا ٌْ

 ٠ ؟ نعول الغ ئرموعو عوفرملابقلمّتم؛انسبإلاب هلؤكراصتخاىشحم |
 ظ  .الئبالان ليفورخالا عفر امنه لف لبقو لنيل ربخاوانتبالا اسفل عفارلا
 0 لي اطال فالخلا انهو ربخلاا ف رابع ادتبملا قد انتبالا نا ليثو اىرعثا

 1 مؤدب ذ كاوقوغ عرش اثرت اضفل ياىلاخلا ملوث ليقع نبا لامك هت 5
 ] ليادتبمب نلف اريدتت الين درو رف ديز ماق ريدتنلان اف ماق سلا نم ينك,
 | | ملل ارتب ناف ةيونقلا رحاب ديف ةيظنللا هل وت راصتخاب ىشحمد لعاف كر
 1 ىلع شام هن ىلا ديالي راشاف جءالالعاتبالإب ع يفرم ناله

 ظ | ال كلو ور دوم رطل وقرب ل قد دعو علا
 ٍِف ين. لعلوم يبس قاع الابدوكك ةدي ازلا لماوعل اهبشسيااهمشاأمو ١

 ظ وادب عوفر نسم أو دياز هيبش ىجف حلما بيرق كنمراوغل ١ ١
 7| 2 فحتيسانلرتضراعلاءايلاب لحل لافتا اهرورط نم نم هرخ لع ٌةر لزم 9

 ١ رفد يي قاضم كنود ناضل هيلا 1

  1ا امرذالاو اهظفل دريرملام يافرحلاو لعنفلا هل وةراصتخاب ىشحتلا
 ١ ظ 0 ظ 0 ١

 دح » <

0 

| / 

 ا
 0/1 ع ب



 ا ْ
 "ضاو ضأم لعق برصد ,رجافرح نمو بل عالاوانبلا رش و وءاىسالا 1

 00 مالا ظفل يرق ابعا ابعاشالاو مل وف راصتخاب لتعمل دبع عراضملعف

 رجل ارلعجورلوق لوقو ل و 'اامسالعردصملاةالطاو ف اضم دح مالك ف هي

 يي !لوالانع هبرربخم يازبخذاثلانوكي ثيحب لوقو ئشلاب اوت دعانطع
 سلالعافل انع بانل اون ايدزلا اق اوغربجلا دس داس لعافلاك ا كحولو

 عم احريخ فب ىتن ناب راشلالعضرةعب الف ن لهل بو يشم اموكربملا دسم

 5 2 ملوقراصتخا ى شحم هربخهل يذلا اتملالعةوصتل ظ

 ما ا بكا ديجمم كاباسلا رح نوكين نيب كل ذو قرذالو ش

 7 1 ر 1 أوف كعامس يار دصملاب لوو موبف هارتانانيريخ يكل 0

 0 و ا ةلمج ناكاذاربخلا لمسال هن اررسالا ءاوق ضرتعاو هب لووملاواعرصلا يا 53

 ث وكن لطمولا سكب رابخالا ف لصالا نال مسالالعر سو ارثاب ببجاو اهيرش 0.
 ىثراصتخا اهلاوباو يلصالاراوقب ضاّةعالاا له عفد ىلا شل راش و مسالا ظ

 .٠ وه نوكيذكخاَل د امام ةعاقلا نالاتبلا لاوهدنسلايريلادنسلا 0
 2 ” لشيرخاتو دقت هيلا! دسم نوكيت اذ طل دامو رخاتو مدت دنسما /

 7 8 ثلا اماو لوألا لاثنا خامك ةضلابامااهرعثر نال ةلش ا ةث الثيربحماوزترلا ا

 نم هلوقراصتحا.ىشيفهليربخالا نبل انلاءامكاهنع ةبايلواولانو ا

 و | ارهاطر وكل يؤب الوه ثيحنمارتبملا كاقالطا ةيئيَح نهوه ثدح

 اتسم لك نال ةربخو هسئن لا ئشلا سس مرلي لاثب اعب اوجانرهو لطم

 معا ةىسلا دروموه يذلا ادتبملان !باوج ا لصاحو ىضماماو ىهاظاما
 4 عال يوك ىلا ظن ريغ نموه ثيح نمارتملا هب دارملا ناو ىضملاوهاظلانم
 ب ءأوق اهلاوباواتاميسقنلارباسانكهو لمضموا

 دل اخو اتسالاب عمر لحم كيريهصلاناف ةالولو كال لوغو الا لبس فيا

 ' صا اسقاةشلث هلصاح ةاانايهو موق لاق ماشي االول, رجا و ا
 اقناو ناو ا.ضوهو بطب ضتنميامو نضداناوهو لاب 0

 ٠ ناد

 أ 2 ىّسحن م نهوررهوا هو هو وه ة_ا_حوهو بيافااب صتكامو سنا و <
 ا ءاعوئرملارب اىصلاي!ةذصلاىلا فوسوم اة فاضا نموه عفرلرياينم هلوق
 ثاتلاوربكلتلايا عم اه هلوقور يثكل ايابلاثلاو هل وُك طعلادبعها

7 1 
0 00 

 ح4 1 ميم ..هض اا محار

 وسب حيو



 (|  لضتتلازضاغامكةقباطملا لصغال بلاغل ريغ نسم جاع ةينسلاو دلفالاد
 ! وغائاددارفالا وصب 06 نافابخ قواذ فاض لاو اولانمدرجلا
 ١ وغ ثنوماورك ةلل ىوتسااموانكهدو هرعنمضفا!؛الارسكب تن 5
  درصملاو عرج هلثمو روبص ارضفو ءاتل سكب ت تءالاثيف خرجو روبص
 1 3 رقتامرنوص فيحاول رل وك لطعملادبعه لدعمثن اه اقن لاقيث
 0 2 رعيزا !زللوغديلح قدصباموب كلذ عومثد او احب فعال
 1 ل ا سحاو ئشس ةلجللا نال ةثالثف ةقيفحلاو اما يهاظلاف يادايشسا
 00 نانلاوإ ناماتلا مإوق ىشح مق ايس امك ةيلعفلاو ةيمسال انادرفاوسخ
 ١" ا دقن او اربخ ناعتي الذ ناصقانل جوخ قلعتملارك ذنو دب اهم انعم مفي

 ٠ كنعواكيؤوا كب ديزوغ ةقلعتم ةظحالم مدع عمديال ىذلاوه - © 117 !
7 

 م. لعام عم مأوقراصتخاب يشبه كنعض موا كيذ بخار واكب قا كا

 دارسي ناالاايتاوخاو ناكرساورعافلا بيان لهتسيل هعوفرم عمي نأ »,/ 5

 اهزاوخاو نالمساو لعافلا بيان نومسي ةئلل !لهاو يوذللا لعانل العال |

 سلال افدوناناكدي زو ةوب|ابىط دي روح العاق |

 ْ مستائراكان١ :ةيقحاهفب ةو دمملا و ةبلعف ةلمج عوج اذه ىمسو انر ابو 0

 د اشباه ويد وفا لا '

 يربو لمت اناللةنائلاهر تنام ملاف ولف هنا ام موفياموايا .

 د 0 واد برم 0 11 56 ١

 ْ يعز وهون ا رأ وقوم ب عاقادتتناوغ اكس ماب 0 [
  5قاعنملا مذا اهُدحُو يااعال مأوق رو هوبا ماق هم الغدي زوغدرتملا ةج 8 |

 1 2 "قال لوف لكنا ةيمشلا ثيحنصفشل الحلو نناوتشم لاق ثالث اوقاف -> 25 53
 / روصو لسا هدذلا ساحل اظن زوما هاب لماقلنالرطالانفلا 2
 1 وراد صان ظن روك لا اءلناتلاو ف ال اوظو نايتعا نسون الديتب رقم 2-0
 .,/| راب اعرحومب هن ابياقلاو اابتعانمدبال لماعإ لوم وهو رب ظنا 2-0-2
 1 ل ةلوتومدلسويدتاناو موق قرظلاو قلما عومجتوهودوسعملا / 7 هد كح

 أم ملهيبتلا باعدت دعس نعال يشمل لقانا مارق ا
 3 ظ 9 .لصاحو تبنو الصح دب ةماتلا موون اا رلفلاف دقاذا
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 1 - ممئانلاال 2
 .ص ادب يمعرع
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 كزحا ناكر دون هلا هطومذ رو لاد رباه فرظل ناكل الو ةصقاانلا

 موق مالسوعربجلاو اريل انماعامذ ذحز وج. عا تاريرّوْنلا لاو

 يمس وعول ب جم

 'ٍ را نو ولع ضن نانا ايش لضأتبلف تغالذ ارثخلاو
 تريضوادنع ءربذتلا تلعحامملع ل شدتال ةراتو المل خ يارب هس ادع او

 وهو سنلانم جساونل مشو ءإوكراصتخ ا ىشحمرهادوجوهمودعملا ” 0
 يئارتلا 2" اتبملا لم او لطفل ل ماعابنإل هتلاز ااماورخلاو ادتملامءابشلاز الةلازالا

 علاج 'اخال تاكل اذه انه رلوق ىونعملا كو !لضفللاو ىونعم

 زقيقحلا ثيح نهال ماسق ةشلث لعلا ثيح دوم يا كر ذب انك كغ اها

 هه ايا لن اين اهاطفلاو اول اق انه فو رح لاعف اذ ارسق هيلا ةذه نمار <
 يندم ال نيلع ذا ءامسأو رد اصيلاو امساو ف درحو لاهف اال هب هذه نم "5

 اناناسقدعل قبل لملاَ هفل ايم اهئاوحاو نالنم عون لكمسانالاقب نا جا للا

 لعريغرسق ل كل ع نال ةدياف هل ن الملا ثيح نم هثلئاه دع الغم ةدياف ظ

 مدئاماو لقلا اهزباظن ياابتاوحاو نال ل وثر اصتخاب مدح مرخالا

 فك امدوابل لقلا 2 لصالاو لاعف ااهنإلابتاوحاون اطعابتاوحاو ناك

 نا !مهقاب نيئز ما دحا نال ال امذااهدوك عهايتاوجاو تنظواعارذاوخاو

 - . افاوريلا يايتاوخاو  مأىثرامتش اب ولان الاوهو لصال لع 1

 دبع ارعوفرواعربوصنم مددت لعفب اب ابر يسرا تعف رو مسالا تصن 1
 لام فدن اف لوالاريغاعفر هيلعابلوخدر ددحت يامسالا هير ملوك لمعمل ا

1 00 

 ري دعاوي نال عوفر مود نييفوكلابهذمو 6<"

 ١ 70 لاب لد هيلع لوي وسن قو سا ْ

 ١ ىلع رعوفرم مدفن عفن اهلاييربلاٌتبصنو مسالا تعذر او ضب لاق 1
 ١ عوفرمل نشل( لهيب ارسل مسو ملوك ليعمل دبعو ى اوبس م هبوصنم 7
 ْ ا ةنينح يااهربخيمبورلوقو انام العام و هَتيَدحايرلامسايساونلا قرب * ١

 ظ داصتخا.ىنحن» ىنعملانعةيلاةبحالطصالكذ ةيعشلاو اناجنالوعفمو - 5

| 

 - انيس روش

 - وع حس

 ْ ايرقرمام ءانيالف ةقيقح ياالوعفم بوصنملاو ةوِمحِياالعاف هلوق 3 [رلا
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 ابيال ةصف ان لاعفالا هذه ترمس ي':لا هن اصقن لاح لاعفالا ذهانإل هلوك
 ا( يرانا يوست بس لبقو نازل الحةلالدلل درمتو ثدحلالع ةلالدلاتبلَس
 يدير دم ارجايتحما تح ناي اطباهرلاك دلوق كرو عوفرملاابثازسكا مدعل
 دا اع نمو مل وةراصتخا. لاق هريغل ا لعاهانعم فق وت ثيحم إل
 لافااببا جمصلا انورح هلوقو لااا ئس طباورلاك ابر وربصو ث دما نع
 هنعربؤلا ملوق كلذ سرثلا ىرفاهريغؤ اما ةمدقملا كه ياانههلوقو
 فاصراب قلعتم ىطاملا ف ماوقو ثدلاوهور بلا لولدمب ياربخ ا, ادتبم اوهو
 كرا هرب رف نم همدعيو كلذ ماو دو كل ذ ىلع ةلال دلل ةعوضوم ابن ايا
 ربما نعرئ لا فاصنال يرف نوكياماو لّصامك نال ماعل اناكا ذا انهو
 (ماماو هلوقو ماودلاربرضت فطعر سالو لوقو ابقّتسالاوا لاح اذ
 ؛اسلات ملوث راصتخاب لمعلا دبعهةئصلا كلتل«اقبلا عاطقن ايا عاطقنالا

 فلا نم اصلاو ليللانضديلاو ابو تلال لاوزلا دعب ام دملاو ممل دب
 دربلا عبص مل قر اصتشاب يتسن م لاوزلا ىلا ليللان صن نمو !لاوزلا لا
 نمو ايسام كل ذ لعضو حابصلاتقو ن.دربلا ةدشسلا تنبت يااريدش

 لاب ل

 لاوزلا لبقىل !ىسعسلا قوش نموهو مشلاو داضل ا صدوضل 8 موك هلئمإلا
 عواط نيؤهو لظدِض يللا تئوافال لمتس الف لظلا نسم ىتسم ملط 1 وك
 هيرب ناسللا كال كاذب تقصو ملوقراصتخابراطع مايبورغولاسمتلا
 م!“ نيوابتس ل الاباقرف ةطقنل او فلالااريلعل ايلا يالا اهب قطنل اهنع
 ره تان ءلوق |هلاوباهاةامهملا«اطل انبوب ةناثلاب وة رجلا داضلا

 طفلا تول ةررمالذ اانا دي تاب ىلوالاو هليل عيمج كا ذل ثدثىارطفم

 ملوقرم اساتقانوكيلو زهاظ ةيرم مايقلا غو هريغرل عدي يللا عيمج
 لايترالاو أ وةراصتخا يسن هاامايقو ارسمردرل نوتيسي نس ذلاو نت
 كتسلا مز لاطاو ةلم جب نوضم وسل لاخر مل و قران فطع

 درج اولوقو ةريغم لالا ؤنصوصطولع ديامسي اقالطالا دنع هلوقو
 2 تريماذ ااعديهلا اندر زرّحاو قالط الل رست فطع هني ىقلانعولملا ي١
 *' يىضالاؤمايقلاؤنل نسم امن اق دي سيل كل وق 3 فذ هيف قلل نوكن ارناف نمزب

 يفسلا لشد وبرحجا بهذماذهو بقسم ان مايقل اؤنل ادع تلف اداو



 هيلا متبرالا كره نيب مج + ىش اعلاو عساتلاو ا وةراصخ اب الاوباهااتلطم

 دبع اردصم الو رم ابل سباب فو ةماثان وكن الاووك وامام افا

 وغورعلا ليم لع ابك ل ٌرئا وغ ةصاخالب ياءاعدن اد ىزنلاب وق لمعلا
 لعمل ال دلل ةعوضومى ارا ةمزالمل دل تقلا كاع ىعالوسم لازالو
 هلوعفم بصنلاب هنعريؤملا لوقو هلعاذلر دصملا رفضا نمربج اةمزاله
 يانكست دقو نيسلا مْفِب بسحإاع وت ىشح هاهنعربويلا ةزيش ذو

 وغرلوبق تقو ندابعسا اهربخر |ّمسانمل احلا هبلطي يا هرضتةيامردق
 لاحلاؤالاو لعلل هل هات نيح نم تعي ةيملاعلل ططذئم يااملاعدي ز لازام

 رمت ةرامالا نا هانعم ده دي ر لان اموهغو امل اعرسبل كا ذلبق هن اب ديشس
 الاثم كؤئاامو ل وق سف انهولعو الئط نوكيال نابابلوبق تدو هل
 ,كبلق كفن اال «اعدلا دو رعلابالغتشم كت الىزنلا سعب ماو ىنثلا ديب
 مارب اعواتفت ال ىلا دعب اماو ىنلا دوب ابلاثم اسر ك ؤامو هلوقو اعجب

 ةعوضوم يربك ار يسال هاوث هردا ىوقس ماع كبل ئئال«اعدلا دعو
 ابمسافاصنا ديرما تيفون اهانعم ماد ٌةلمجو اهراخر لّمسإلع ةلال نزل
 ةرملاوهو فيظلا نع يانا وكلحال يابت ايل ءأوتق |يجل اود ا مااههربخ
 هم ير دصم نكت حلو |مسا تن اهل ةياينلابالابت اني نامزل الاعةلاد تن اكول ذا

 امره شلاوه لووملان امولعملا نمابرلوانل هاو ىشحن م ىردصمفرحابنا .
 شالالذ اريلعاوقلط كبسللةل!تالاملااالاوست ةرال اوف عالويتخلالع ض1

 0 دقو لا ماود تدمرودتلا يعئري دزسلاو ماوت ليعملادبعهاربالا يي
 يدعاو كيلا ددرتم كيرا طتف ماودفدم يدردتلانالاطب اذه ف جست
 ينلاب لو ذل [لعر اج هن اب بيجاو فيم ال ماد نا نموول اق امل فانم همالك ناب

 لاعفا نالعاابنمف ضن امو رلوثراصتخاب ىشحن هاةماتلا مادر دصمرت اوا

 مادو انت |سيلوهو الصائ صتي الامماسف ةثلث فرمتلا بابلاانه
 وهواسفان افرصن فيضيامو ةماتلانث ماودو مدو مو دداماو مال لع

 دوامات افوصن كمي امو ردصم الورم انس لهتسيال هنافابتاونحاو لان
 1111111111 لوثر اصتخاب اسوا قابلا

 ملوق لانس ف وقتال يذلاو هلوقب هيلع لخد ثيح شما هيلاراش ام



 1 ضم و قسلا ومب قاب ضوخشسلا ناف لما حو اابها ذ يااصخ اشم

 ' اعفر ريف دخت ياربخلا عفرتو مسالا بصنت هل وق ىشيف هاروضح ا
 ١8 فرم بلا نا نيريفوكل به ذمو نسي صبلا به ذم ىلع نا يذلا ريغ

 : ' 010 وو نيلادل اةارئانلال دلو درضوفو لف نم هيلع تاكا
 ا راصتخ اير اظع مه ن اوهو لثفللالماعلا لوحرب هنعهيرادنبالا

 ( هياسلاو ةروكذملا ةتسلا ةعسشابر ا عوصلا فرحا ةتس صو هلوش
 ؛ |  نماثلاوابرماكحا ةزثكل اصنع بابب ةدئم قاتسو سنبجلا ةيئانلاال
 ' | 2 نكل يومباباف عطقفملا:انشتسالا لالا عساتلاو ةليلق ةغل شخ ىسع

 1 الا ةزهلبا نعةدعبم ةيصعل اوت نير اتم قافن اب باع منف ديدشنلاب
 1 لهاا ربخ عفرلاب ةب رقموابرسا بصنلاب ةعاطلاذ ابنُ ةب رقم ةعاطلا
  ,ماللاامزللو اليلق لمتف ننخغ دقو ةليثملاشو ا وراس هلوق
 : 2 واللا قالو ابلاع لاثمو مئاقانب نا نينا غلام تاع اذا

 1 وم رلذ و لإ اهربخد ابمساو ناو هلو اي تانااطوغابم_ رم:

 !' |200 هيلع ديامك ل يواتلا هل لخدالذ اهطاقس دو الاف ةحماسم مسالزررشلا دع
 : | ليمزبوات ء هل وتر اصتخاب ىشحم هادي ز قالطنا يغلب ريدّدتلاو هلوق 0

 2( نوكابررولْشامكانتشمن ان اربجلا ظل نم ودردصملا كل ذو
 1 . ناكنار لقسالابوااري زرنوكيا الي زانه نا ئتلبوغ ماج نانا

 م سس رعت تا د ل ص حسو 0 يس سس سسوس 2----- 0 4 وازغنل ىأ ألماعارلطي نادبال هلوق ىشح »ارو جيو اراجو اافوظ»>

 سب مج ب مج تا - - 2-2 - 3 2 تت 0و سس يح

 7 2 دن يي ية ل م هنت سبت . ص00 5 3 47 2 0 0 5 « 5 - سسبس

0 ْ 
 ل ىممو

 0 | عابتحالا ع حذو دما لي وات اهربخو ابرسا حم اال كلذو ىولعم م ا
 / | ١ رخائيشب قاعنلا نمدبالف هيلع ةمحالصؤ و هيلارلسمودنسم ا

 / ٠ واانلزنان مكر حلو ارغ العاف متو اذ ايكزغغللا لماما مالكلا بل. 0 : ١

 0 التم تعفو اذ اامكىوندملاو نجلا نيرون ههتساهن الا يو القوغ هنعابنا 5 1 ١

 م 7 ةلوقةرايزب قضينو ةيشان ضرالاىرت كنا ءتابانمووغ + ل ظ 1
 ) ظ اهيلطيالدقو هس ا دبع الاقوحنلماعاهبلطيدقايناف ياةروسكلان 3 34 ظ 1

 1 رت لماع ايربلط رتحوتفم تناي١ذ ابنا لصاحلاو هّن رابع, هالفلاذالخل ماع ١ ظ

 / رسم رم تالاذ اه كاذوااوجايبط ةدوسكم تن الناواموذ 3 '

 , ناب اهمجل وشاي قانا اهنا اهل هو طع. ا



 ل وتدكاو تتنح ئعمنأو نإ 2 هن !ثيح نم اظفلام ا عمو
 تجمل علو ترو عم تيلو تكر دتس ا عم نكو تهمس يعم ناك
 اهربخو ابمسسانيب ةنياكلا ةبسلا توبث ياةبسلا ديكأت هلوث ىلحو

 ازال ياك ار دتسالل نأ ئعمو هل ىف هيئنو اهيلادنسملا توسهو
 مالأبملع مدقني نا دبالف !بليسو اب اعإ ناري اذتم نيمالف نيب الا طسوتنن ا

 ي | هئرب مالكل اءابتا يال !مالهلبقعتوهو هلوق طعمادبعه يف ايامك

 8 او ملون نسلاج ارز نو سانل م أقوم هّنوبت نظب يا هوتي أم يشب

 نكلب مجوتسلا كل ذ تعذ ىف مرنم هنال مرعم ديل مايق توب هنم هود سائلا
 مركرنكأ نابج دي ز كلوق وعد هيزن عوتيامتوبنوياهيفنواءلومو

 لئعلا نابجلا ةداع نال زم هندل كلوقب مركلاوهو هنن جوييامت ابنا ئ

 برمز فاهلا عب دولا يا هيغل هلوكراصتخاب طعم ا دبعو ياسو

 كلوف د لصالان إل كل ذو ديكوسلل 5 ديزل ناو هيبشستلل ةديفملافاكلا نم
 لوا نمد لكلا لدي نا لعف املا تمرّيد دسال ال طيز ن السديد نأك

 فايل ا قلعت الانبرل و ةدحاو ةيلكل ار اصونأ ةزه تزفو هيرشنل اعرمالا

 [مئالم تناكو حمالالعف و ذحب ةفلعتم تاكربذاتلاو مدقتلا لبقو ئنس

 ةلطا نماللاَحلالدلا ةئل ياوهو ءهلوق عرصتو قيزححلل نوكتالو هششلا

 رشملاوعرهال هينسلاوهرم اةل داس اعالاد نمل انوك يارب لصاحل العر دصملا
 "ناو ذ ةد البلاو دس ادي نوع ذ ةوارجل اك ه شمل مرحووه عم ى هب
 ناش نمام يام يسلاوهوربف عطالام بلط وهو هلوق نر مراح اي ذ
 0 رلوتكر يف طيالانا
 0 يشملالمفاىبةربخاف < امويدوعي باشلاتيلالا 2

 راصتخاب داطعوا هنم جاف الام تيلوغزياجلا كلذ ذو سعربف امواماوقو

 ملوصحابي رقانوكب ثبع لوصحلاب,تّتسلا يابو. لارسال بلطوهو هلوق
 "ابمالا لبا لعل نوكرف لوق اماو يمر طيف عشا اجاب علوه نكملاؤ الا نوكيالل

 ارب ئيققي تيل نابلعلو تبل نيب ق فل لعروتت اىرع ان او ءاهج نش لا

 + ةرابزب ىشحم ه هعوقو نانامالاابب ىجرتيال ]دلوني الث هعوقو نايإم
 كالهلاهيلعفاخاياتيمياكلاهماوقوواىعبواولاعقوتلام هل وق



 /| / كن خاب كإدلاثت هل وق هنمو لمعمل دبع م هركياه كالهيلا نال هحوقو بقرتملا
 '(| كثلموتنامامدعب كالهلاءارعوقو نم كشن ىلعرى اب قف ياابلتاق يا

 م || .للواهدوملابلعاهربخ عدن ن وبعال رحال نه ةماخ هرم ميعابناو
0 / 

 1 , وعزل امرلصا نم هيفا ىلا لاوزل هرخاامناثلاثل سقلا اهاو هات لع
 مآ اذا |[ زرتحا هاملت 1 ف الن الوعفم اهنا ليس ىلع يا امنا ىلع لوق مفرلا

 ظ لماحلا عضل الحيد انزل ه0 لاطب وهو هاهلالا لوالا ن رماوصو عام نأك

 8 . نشطت همدقت عماهالا عنمو عرا جلاعالاو عاق تنلغدب زو سوت:
 ا ةارملالام طسوت ببسب ال ال ظفل هل لاطماوهو قيلعتلىاثل وامناق دي

 ا( دينزامتيلعو ءاقدي زل ع لو مم مايوتسالاو نينيفانلاالواموأرسإلا مالي

 2 ر لح ف مق ديزل ةلمو عما عاق ديا تبسحو سلاجورعالتنظو اق

 1 ”اوحالحم ابل اب اعلملدلاو ةينبلاْلاقب اذلو لو ىعنم دسم تدس بصن |

 06 7”, (ىزلم همالي هاسل اجررعو عاق ديزل تيلع لوقف صنلاب ةلجلا رحيل نطعل ١ ١
 7 6 دّوعملا ف الط لماعلا طسوت اذا اهف جدالاىالا نوكنمهيلع ىرج ام لوقو ظ ا
 أ[ 2 لسعلارحاتاذاوهو هركذي مل اهم لاهالانامجر أماع حلاو اسمو ديمعملاو أ
 1 [77نذلا لرمنملا عوقو يجن ديفت دار نرحل ىركافلا غابك تدظ اق دب روع ْ ا

 1 ب تسددظ نم نظ يا تنظيهو هلى فاثلا لوعذملا عوقو ناجر لعل دت يا 0

 «| |  اريلعلمح ةلهام ملاريصت ف ةيقبلا ف لافي انكو نظ صوصخحوهزسانلاف ١)
 6 قعر شعل نم ياابن ةثلث و هلوث رامتح ابداطع م دارم ا ئعم ارويرظ 1

 |" ةلوق رامتحابعنمب هابلاغرعوقو قيتغطعل دني!ذاثلالوضلا عوقد 1
 ' ١ ةسلالوصح هلوق ريدشت ئطع لازتنالاو ءاوقو معلا نم ياابنم نان او ]

 : | لسوهلعهسالصوزلالوق توش انه ةبسلاوريفاهر اوس ا غ ياعمسلاو
 1 نادارملاو نيعمساب ةتلعتم نوكت ناب كلذ و لوب هيا «انبلاومسالام هلو

 الي ل تعرس كاوتنك يسب امم نوكيذن ادبالف ناثلا اماو عيس الث لوالا وكب

 / ةرشابم عيسي ام لع تلخداذااما علال جوزحلا ا جوي اديذ تسأل نب

 م نم اجلا لع رل و ترتبت م ةىصلا نوديسسدومد حاول ىدعتش اب افالخ الف

 اذااذهو لكتب ريا لاح ىف دي ز توص تعىس ري دمت فاضم ف ذح لع يالوعتملا

1 

 هد
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 تجاه“ وحد هع يس ويوم ع دععم هنا جو ع مح جس نم ص

 1 1 حس مح داع مج د مح مسمع

 2 0 ا »# عا - دو 2

 0 ا را سو اه دي ع - -

 كتم هنصتضمل سس /



 رساح عجس اوح لا لوك ةدايزب لاق م هل ةدص يرشالاو ةوصم لوعقلا ناك 0

 دحاوولا ال اىدعتت ال هلوقو ىشلاو سفللاو قو ذل او سيلا و عمسلاةسمخيصو
 ناعرلا نيشوريرحلا تسمو ماعطلاتْف دو ادي ترمي او هن لقلا تءمسوحت ئ 0

 ؛ايشسالا له سب ياٌق فال هلوق الاح برعارججا بوصنم اهدعب ناكن اف 8

 ريغ ف ئشلارك ذ وها دلطتسا هلوقو هلو سيل ياليخ د 4و برعالاف 1
 باب جساونلا يمل هلوقب اييلاراش ا امانه ةبسانم او امرنيب ةبسانل هل 1

 بوعي ام ىلعرككتسس لخعا عبتل ا جو راعى لع ب ىعب امىلع مالكل !ىرئاام توىنلا

 اذاو قسشلا فطعو ل دبلاو ديكوتلاو نايبلا فطعو تعنلا محو هو عت ظ
 كوخا ذب ثييبالضافلا لخرلاءاج لايف بيترتلا اذهلعتبتر تعتجا ظ

 تءاناث لف هن اب ةيرهز الا جرش ىف شل اهؤ ىعوص ثيح نم عياتلانامديزو ١

 لما قياس بالعاب برعم هذ اذ اهتبلاراخ رن ددّبلاو لصاحلا هقباس باعإ ]
 جال م ان اير تي وع بولمنملا مسالا لاحو خسانلا لوطدب دروجملا نو داب :

 «بصنلا لماع لان اذا قياس عتيالولصاحلاهقباس بلعإ يبوس هاف 3 1
 ا

 اهحاضٍد بزب تررمو اهم اض دي راج لوقف يادرجلاوا عفرلا لماع هفلخو ْ : ١
 يزل اه مولر هاني, هفيع يا صارخ ضع ةمنوةلوق ا
 الهدي راحو ةوقلابو لقاعل دز ءاجوخ لفل سجل عاتناوه لاقل 1

 صمم ارجاتلا ديب تررموفت فر الو حوت ىبتل مطولا هيلاراشلاوايضاحلاا
 يرض يعرب ونج ناقش كم هواؤملر 1
 ةوتشم نويتالابزاف عب اوتلا ةيضبلا عمم لصد ةوقلابو العفلاب قتشملارلوق ل ْ

 اانا هر مؤذ وا فاضمف ذساعإل ضد لريدذَلةلم ![
 لال اه دحاب لع انوكيدق ذاسصنعسلاو اوقفاوت بال هنالكلذانلق ظ

 صاظرطب عوفرهار بم اربخ ج برخ بطر انهو غار دقمرحالا بعاد | ١
 اه دحابلعانوكي دقو ةرواويلل هرطالعردقم طب عوفرم هل تعذ بنحو
 اهدحا لع اوانودب اعلا لاجرلاءاحوغ ورح ابرخالا ب اعاو ت اكرج اب

 في تؤ و ه] وكر اصتخاب ىشحم» لضافلا س اجو ايظنلرخإل اوابلحم
 فونام نيعبافرعم تعنلا نوكي نا طرتشيالذا هيت الءذي معن عون يا

 - ةقتشم

 0 : هوَ هيشاوهو ةيرهذالا شنمابيزلم م هيلو



 َ لضافلا لجرلا «امومع ةدحاو ةررج نماما نيف ىماعزنوكد ارم ا لب توننم ا هب
 بمتلردسلا مل وق راصتخاب عشه م ةكمريما اليز تياروغ نيننهجنسوا

 هئِناَبو ءاوق,ةمدقتملا ةجلا نمنينثاذ هعبت امكيااضيا ءلوتريرطل ةفص
 ترون ّرذ اضالاو لا نم درج ضل لفاكةريكذتو هدارف مزقلب ملام يا

 لضْفاةارمابو كنملضف 'لاجربو كنم لضفانيلجربو كمل ضف الجرب رع د 7
 هلك ءأوق لطعملادبعم كنم لضفاءاسنبو كنم لشفانيتارمابو كنم 7 غن ا 3

 اذهءايلع هيعسوا تعنلامسو موق رك ذاعبف توعنملا ثعنلا عبتيذ انيحيا 7 ور 0 ىلإ

 رك فانلاو هوقو اينيقح توون يمض تدنلا خد نوحي اذانبح فلا اي >

 امتخاب لمعملادبعوا هل تعب هاظلاو ' عقر لوعفم بصئلاب يبس هلو قو تعنلا ذك
 ع 0

 ئشؤ نوعنم عتبال دنا عناب ضرتحا صملا عكذاماع هيف ضف هل و

 ريك ذتلاو وفرملا ثومنملا قف اهاذا هعبتب دق هناعهالصا ةيقابلا ةسملانم

 ٍ ناب بيجاو اما ةمئياق ةاسابوا هوب ماقلجيب تررم كاوق غامكث ينأ اتلاوا

 نم يس دعب نا ذوجب هناء ائيالف موزللا ثيح نيا ع امنف ا هلوق

 ةرس ايببس هلو لعل دبع يروكذملا نيلاشلا غامكةيقابلاةسنم ا

 ددلاؤاوقت رت ىشع مأةقالع توعنلا نيب و هنيب امانه هب دارم او ببسلل

 رتتسم ا هلوقو بقعا وسند توعلل يضل هفارلاهلوقو باو

 لوفتو يابصنلاف و هلَِف لوقت قلعتم عفرلا ف هل وق وريئضلا ةدصرجلاب
 ثلإب ٍيملان ميل َيملابرو حب ءالقعلاحرب هلوق لا بصنلاةلاح م

 مالا 0 لوف 00

4 

 00 0 تعدو مم

 (اجومت ثروممىلا دانسال ام ثياسلاهمزلي انكو ةلشمالا نمد دون امك

 مجايغ عمهل وةراصتخاب شحم ههما تما لوتت امكدما ةُئبا جر
 ناكر اهزئف هلق ةريغو ىويلقلا امك ىيبسلا اوهو عوشرملا مسالا عمجيا

 لاجرب تيررموغ اعرج توعنملا نوكيا قرط الو هد لذالعتونلاريسكت يا

 ماسه نب اهلاف املهز العم اف لحرب تررموغ عجريغوا موابا مايق

 هلوق



 < ؟أمد

9 

 / تررهوع موصن مج تدنلا هجئمضي يا هون فعضب و هل وت

 ؛رايتخاو اربع عمداردالا موزل ل ياانه ءاوت موابانيعاقلاجرب

 « لعافل ايساب مل وق ىلمعملا دبعود عيجلا هه هوي وصن نعضو هدف الع ةريسكت
 " لعاف ناتكسص هلوابب هائواايزسم عفو دحر اتعاب نا ذ ىلع ل داموهو

 تادلع د امومو لوعؤملامساو هلوقو مركمك نبعل !ىسكب لعفسو بزانن

 ل

 و مر ا 1

 ي ١ ةيربثما ةنصلاو لو ايعابر هلعف ناكاذ امركم نيدعل مق لمس
 نر ائاضو ثنونابزا مريب هيشلاةبولعلاف هيل يعج زساقلا 2 ١

 0 لوقن امك ت انج نوئربح ناتنسح نانسح ةزبيج نسج لوقتف جو
 مزال نم قش شاي يعو تابراضا نوبراض ن ا نايراض ةبرابم٠ بر راض

 امنت لوتتماو لعن يسال داع دلاو توبشلا عم لعاب ماق نم

 يصر وهلاوتتسالا الع ملوق لاَ ذا هيفراجرلوق ددجلاو ثو دحلا نيب
 نارسر 11 ١ ريمغ ياريت رل وق لقلب يلو ملوك ىهاظلا توعنملا يببس تعنلا هفر
 ا 0 نم نإل ان احم دب ز ىلا !سنسمروكذملا لاشملا ذ نسحلاو بصل اريصمو توعنم ا
 نا ل١ نسح نواز اجي برمل اهيل! دس ناز اج ةقرمح هبعىلابيصلا ددسا

 086 بينو مأوث لطعملا دبع هاز اجرتلتح لا نسحلادنسب ناز اج ءتيشح ءاررجو

 9 مارق صهان أك ناهب لوعفملاب هيسئشلاولعو ةركن ناك ن اَزييَمل الع يايببسلا
 000 م ملوقضنعوا صني ناتو يازثنيحو هلوق عملا دبع

 هنس ايعهن اب عم ةقباطملا كلت ف هيلا جري يا قيقحلا تعنلاوهو لوالا
 ىادبعلا بصنب ملى لاق م لماتف ايقيمحر اصب هز ادارملا سيلو يجسس
 الاكدهتيالانهوهو هلت لوعفملامس انا كلذ نإيب هب لودذلابهيبغسشل ادع
 بوصلم نعل دجواذاف لعاف ثان هلوعنم ل عجدق و دحاو لوعفم لا

 هبشارنعد انس الا ليو دعب هن الكل ذو هب لوعذملابهيبشتل العاب ىصنم ل غجيي
 نمنلا ة امك ايبا صتشش اب مزيف ىنوسوم اريضب هنعذصولاا؛ا:ئّسس ال ةلضفلا
 نكيرلاغاواضيارب لودزملاب هيبذشلا ىلع هجولابصنب يادجولاو هل وت
 يذلا لعفلان ايلف مزال لعف نم ة شم ةررسملا ةفصلا نال قيقح هبالوعتم
 اهرجو لوف ىدغتال هع رف ضيتلا ةررشملاةفصلاان[ذ ىد قيال لصالاوه



 ١ لعفلاازلثمالعفلعفت يالعشد كل نكو هل وقواىعيواولاو ةفاضال يلع يا

 هنا - سنجل ابرق لا ةف ىملاو هلو ىشح ه١ فو ذجبردضل تعنلا عضوه انك ةلج

 /" 2 _خلاب حاولا نعربخع ال لاقيالف ءايشس اسمح هلو قب اهنعر ابخال عد اذلو
 1 لاؤشلا ميسقن مزليالذالا العال و اروضابنوك د يوبأل ياي ٌببح نمي هلوت
 | [| هسولاوايشاةسسمح هلوث اهب تعيد تينت اونوكديقبالو هريخلاو هسفن

 1 00 رو ل و ونمو سداسلاو ةسسابلا
 هل | مرضعب بهذو دصتلاب ةؤ عم هن ااعدانب لجر ايوة دوصقلا ةركنلاوهو

 مآ ايناو لاب فيعلا الخ ا دانوكب هيلعو دصقلابال ةردقم لاب فرعم هن اىل
 1 بجاه اقر دنع مت موف سصلاوف عي حلو فنصمل اجدع
 / 01 طير لاق ينيب لل خشلدضو ام ةركتلاو ءانسرعب ئسَل ضو ماهنا
 1 كراك اوس هنييعب دحاو خش ل منتسب نإل هضوام قدم او ةركذلا نعِز اّدحا
 / ا ماو لوصول اهريطذ امالو امالعالاؤامكعطولا دوصقمدح اولاكي د

 ربا بباغوأ و نوناتب َةرَيَسْلا تام شملا هيج ةعوضوماونافةءاشالا
 | ظ هناوغ هس ىلع قدياعل اريامضلا لىشيف بءاخلاو ركتملا لباقام بياقلابدلملا

 را قشلطوياقلع,سايا1لا قلعاموهو هلت طعلادبعوا مهرلاربلاوه ظ
 ] 0000 اب وزير رغ ءنلا منال هاروت قس |
 , | لفاعل هل وقراصتخاباهجلاون اها فراعملا ةيقب هبربش ام لو انشمريغهلوقبو |

 ,إ| لعلادبعه هساءامسانمهوغوةل الجلا ظفل لخدي ن الجال لاعل كوالا ّْ
 7 ةريهلوا هل وف لاو ه هاي الم نم نعل الحا سب دنلب نيد شب ندع هلوك

 ن |وللل لمج لع مرجملاو اةنكأسلا ةليهملا لادلاب مل دسك ه وق نالللاربغل يا
 0 ا ل ةنلاس ةيَنَحةانشماهدعب اها خنب ةليعو هلوق ىشحم هد لنملا نبا

 ان بنلاب وسجل وا هر وق يتسن ما برعل ءاش ضعبل تناكزغعل لع ةحوتفم
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 .انسالالةؤ علا سشدجلاءساو ةماس اكس شجلا لع نيب قرلاو شجاع ف جوج 'غ

 عضوام عب ارلاو لا نم الا واظفلل زهوج نمد نسم لوالاؤ نسعتلا |

 تربتعاناالشم لبحر ضر ابتعال اب ةركذلاو سشجلا مسا نيب قردل اف مربم دحاول ْ

 ةركش ناك ششنم ا درؤلا تربتعا ناو سندج سان اك يه ثيح نم ةيهاملا '

 ةداؤاى دبلاموهل اهتعموهو هئفدال سريْئكاعمو دص ناس ائتعمو ١١

 ملا نماعوضو ةؤاضالا نعاعوطقم>يا ناسك هروق انخويس ضعب ْ

 ذك ف اضنال مالعالانآل الع نيك لافاشم ناكاذاو هيزتالا عب عبشلللع 0

 ىلع راح ةحوتشم ؛نلادي دو ةاحوللاهابلا حتب ةربو هوك ةيشاحلا2 |

 ةاشالامساهب داراو هلوق يبد طرولا يعم علل راجل وسلا صحح ةرمملا |

 همالك نوكي نا هجولاو ىملا مالك نهلو دولا طوقس مزلي د ابوصف هيفا

 اناريلع ناكذ ةمهبم تالوصوملاناذ هيفانيالةئاشالابهليشقو اهالماش

 وهو نسال لوصول ثراها ف لوسزاب رتب ايل ةزز اسال
 "ل يجوراجوا ف يظو ا عيص فصوو ا ةيربخ ةليجلصولا ىلا ايبا ىقمفاام ظ
 فطع عا هتيحالصو هلوئراصتخابايلاوب ادا هئلخ و ادياعيلاونبمات |

 هموع ءاني انهو هنيعب ئشل عضو ام ةؤ عملا نا مدس دو تلق نافربسفن

 هلاعتسارعب هدب سن تلق صخب ك ىلاو ىسج لكي اهب ةراشالل هتيحالصو
 هن وكو ةؤرعم هنوكنيب تافانم الذ عم هل تس لبق همايراو ضعم

 دامجو ناويحانه هلوق لعل دبعغ ايكإل هتتسا يرجاعضو كوه وامهبم 4

 ةالللوالاف الوا اساس ح نشجلا نوي نا نيب ق سل امدع لا ةراشالل لاما ررك 1

 قيئالهن ايلا كل نبراس ا دي رو لحرو سؤو هلة طعلادبعناثلل فاثلاو

 عملا دبع» غر اشسالا نصرك دامب نملك ىلاراش اف ةريخو الذ اع ةريغو لعلا نيب 2

 ان دوم كبوموارك نمد شل هنال ةتس يا! ماسنا مربملا مسالا ياوهو هلؤق

 وموال ذل اعمج نوكي نااماو ناتون اذوط ثومواركذم قشلاماو ذو

 9 رق الث هيلا راشملا بارما لعاو تادنهلا كئلواو لاجل كيلو اوغ

 ا دحو ف اكلاايرف ام يهو ةططسوتمو انمواذوت مال الو فاكالب جايريلاراشسو 1

 3 ترملانا كلام نبابهذمو كا ذوم مالو ناك ابو نالام يو ةديعبو كا ذومت
 ١ ١

34 || 0 

 ا جا



 ةاشالاةغريص نال ةسمخ اهركذ ىئلا ةيصلا نا لعا مثيدعبو ىىقنانشا

 و !هلبق هيبشلاايبايزكذملا دبل لوك دلوقت دحام نيعجلالا
 ليثفدالل اب قااذ او ايركرتو هاا عم هب باطخلا ف ابو ذو اير ذحب
 مصملالوق شخ ذئنيُخ كل ده لاتيالف دي اولا شكل ابرلا تعنتماكلد
 هماّبانه ظنل نسل ةراشالارسانإل ةحاسم هيف لا لهو انهو
 ولو ياركذملا هلق [يلاوب اها هيبنتلا يرش هايرلااماو اذ لي هدعب امانكو

 ١ دل عتمن اكناو هن ال كل ذو قي فلا انهو عمجب اااه كلوق يصل اهكح
 قيفالو دردملاك ناكقيرفلا ظفلو هيلا ظنلب هنعنونع نك ىتعلاذ
 فضالاماركحولو انلوق ف لخدو مكسوي انهوغ ةريغيو لقاعل نيب درطملا 2
 ةلماعم نالماعي امرناف ه.ثلملاو نعو لجورابلا/ ةثوناالو ةروكذب
 لما الوصق هيف ناب شلال عملا دبعضاراعا طقسف ةراشالا ةركذملا
 همدعوا كبش اباه يبو ءاطاناكساب لهو هلق ةدايزبالاوباوا
 2ع كلوق ةيصلاىعحولو ياةثنروملا ةديزولل دإ وقر اصتخاب طعما دبع
 ؛الا اعفر نلالاب هل وق شن ها ةفئاطلا هنهو ةق ىلا كهو ةعاجلا

0 
 ةيرهزالا ىشاوحو يزلاو ويلف لماوعلاياهرخ افالتحالو ءاىسالا
 بئلاور طول احؤ هايل العو مفرلا ةلاح خفلال الع ةيدبمايداراطمل انيس
 ماا صفالالعدملاب مل يو عصتلا امك م مال الع ةَقيَمح اشم تسيب ابزمال
 ميم ئب نرجع لها مصقو قانب ؛ال ؤهوع ليزئلا ؛اج ابربوز اجل الها ذئل

 ا ا ايالا كيلو دعب ىشبعلاو ُش 59 ال١ ةلزتمدعب لزيز و زاتملا سداح | : ولا / او عر 2 : 00 4 وب ةلوقك هالتعلاربتل هئيجلتبوءالتعلاهئيجلالاو
 و دير مالع ءلود عيصتلا  ةدافاهالثعي امو مايالل كئلوابراشاف

 مفاضالاورفي ىششرصقلو اابرب هلواحلاهاايرلا مالغلا نيضاو ةكم مالغو
 راغو لفاعلا نيب ق سلا مدعملا لاغملاب رركسراشاو ةسب الم ىداابرف كت

 نايزلي الئلإعلا ةجر د ؤن امام اولعلا ةجر دؤ هناف ,لوق عملا دبع ها
 ' اناسو كح اصدي زب تررمك لوو ثم فوصوملا ن/ؤرعاةؤصلا نوُأت

 فضاامةبتر ذ بحاص يجو ةؤصلا تناكولف يلعلا نيثف ىعارضملا نا كلذ

 لا ظ



 كل ذوديزوهىذل اابؤوصومن مف ىعانوكت نا مزلل فاكل اوهو هيلا

 نابي دنا ئبرعتل اذايفوصوليواس نوكئلإعلاةبتر ذاهولعج زويا

 ةقلطملاةيثيح اب هلوق ىشيف ههل ةيواسو ١ اهفوصوم نود ةزصلانوكت

 قالط الاو كإ ذر يغالو اهلعالو روض ابن وك وبال يا يه ثيح نم هلوقو يا
 ةشيحلاب دييقتلا دي اوف نموها هم الك ثار صم هال ةييحلا نضوائتسم

 هانفلسا ايكة ةريعو هسنن ىلا اجشسلا مشن مزلي هز اب ضارةعالا مثداضيا

 الو انوعنم قبال يابوي اينبم نالعفلا هب تضنبالو تقبل هل وق

 و ا توعنمريمضلا لع انبوهجر ؛اجالو مركلا هب تررهلوقئالفاتغن عن مس

 نمرصالا ضرئل اويل عاضيالا نع ىتغهنالف تي ال هنوكأما تعن

 مضاولا مضونو ريغ مجال اسم غاصن هنوكل عذاو هن ال ةؤ عم اتقن

 قتشملابالؤمالو اّوّتْشم سمبل هن الف هب تعني الهنوكأماو لصاحلا ل صحت
 لوقنف اًيوعنم هقدر يا تعني هلوف هتيشاح نمو داي رب ةر هز الا جس
 دي زر كيخاب تررملوفن الفاتعي عقيل ياهب تعني الورمل اعل ادي زواج

 ةفصلا نعاخيؤمإعل هيف عقو بيكن لكاذكو ل ديو هلباتعن دي ز لعب
 لق مال حاضي الاف امجايتحال تعن امناماتعن الن ايب نطعو ا الدب لعلا لعجب
 ببسبف خلا هضو ةرركتلا ببسج ضير اعل اوهو هبف اذن الا كلتش في
 ملو كلذ لاهزل تعنلاىلا جتيحاف مايرإو عويس هيف لصح كارتّسالا كلذ

 كت افانملا نم قتشملاورعلانييامل قءسشلاب هلي وان مدح هدوجب هب تدنب

 تادل اوهزعلا ل ولدث دصنعّةد ص تا نل ايا حولا ىلع ل دي لعل نال

 هن افمياقك ث دحلابةئصنملا ت اذلاوهو ددوتلا ىلع ل دب قتسملاداهدحو
 ا[ هيشاوحو ةي هز الا جرش نمامخ م مايقلاب ةئصتم تاذ ىلع دب

 تعيلو تعني ةراشالا مسا نا نمهشمل هيلا بهذ ام ةءاشالا مسا هلوقراطعلا

 مئاشالاءامساب تعني ن نوبي الهن نيف ىكلا نعلن ني رصبلا به ذموه هب

 وجعي مو لمرسلاو عاجزلا مرعب واهب نصوي الو فصوتإل هدنع ىرف تفنن الو
 تعنلالاثف راطعلا:خئّسل ةر ىهز الا يشاوح غامك ةيلدبل ا ىلعاهدعب قاولا

 هتعن لاثمو انهم هريبك هلعف لبثت هلوذواذ م لجرلابتررم كاوةوع هب
 هيلار امم اب هليواتل قتشملا قوق ى هن الدب تعنل اعد ا او لجرلا انه يفاج



 فاشملابوا هلثمبالا لا هيفامتزي الو +امالل اهفلالاب ىرعلاو هلوق
 لوف لمعلا دبعرهرارلا بحا ضل جرلا«اجوخعو لضافل ا لجرلا« اجو هرشمل
 يبالغ ءاجوغربهضل ال اف اضال اب ف ىعملا تعن لاك ل ةفاضالاب فيعملاو
 اذه مالغهاحوغ ةراشالامسلل او فيطلل يب ز مالغهاجماعلال او فيرظلا
 "اضالاب فرم عوفو لاشمو لضانلا بتاكلا مالغداجحوتلا هيفاملاو لقاعلا

 -  انعالغدي ز هاجت اسال الاف اضملاو يالغدي ز هاج ةريذل ات رومصلال
 مالغديز ءاجوغلا هيفامىلاو وى مالغديز ؛اجوغل علال فاضملاو
 مسازك اوف اهدلف اطبض مدعل يادعلابهصخغل ال هلق انس و بااكلا
 هعوبش دارملاو ةركن نوكي الؤ ىئدملا عر ناش هلوقو فرخاد لدفلا عرخ
 ابمو ءويشال ظافلالا نالءايف ءويش ال لجرك ا ظفلل نال هلول دهر ابتعاب
 شلاراش اهريغلو هل لماشلا د ىق ائيلاوب اها اهينالول دم غعويشسلا امناو
 هاش ماف هل وق ددعتم ع قدص ام سدجلاب دارملا نانسرم أم ىل كل ذب

 ايككالجإيىذلا يا!!! لفرع ق داصلاءلوش مدتت ام لاجرلا رسج و
 رابخالايالج !قدصلاب دارملاف انكهو لجر ورعلجر دي ز لوثد | لك لع

 لكل عايق دصي ال دبلا ليبس ىلع رل يق ىشحم م ديف لك نع ةقيدح هب
 نانيموهلا نيب قنلاو يلومْس إل ف دب ايمومعث هدمالر خال نعال دب دحاو
 الازد الذ ىلدملا فالمع ةدحاو ةعفد ابله بقد لئالا لخدت ىلومّتلاموهلا
 فاشمرب دن ىلا هجايتحالهافذح ياضوغدابف هلوق لدبلا ليبس ىلع
 سدا ةدارالاو ةر دّدملاو ة دوجوملا لمس تحد | مالا ميىتنلو دف ظفلوهو
 نهدولارلوصو ببىتت ياهبب شنو هل وت ىشحم ها كل د مدقت اهكىوتللا

 لمللا دبعوامسالكدلوتل ٌةاعارمريطلارك ذو هيلع هتلوررسو يدتبمل
 دارملاو ئشكلعماللاو فلال لود زومب لفعل نالالفعال ةئل ياولص د] وق
 بحاصي !لامو ذ نءاحوُع بحاص عيو ذ لمست هذ دل كو هسفنب لص
 ابابقي هنا بحاصوهوابف د لمب لب ابشن لالبقتال هو ةركنو ذو "5

 سنو انسحب اب نمار ضو ضد باب نمدالملا مهب مل و بحاصلا وق
 ابباوةريازلا نعّةشوملابانزرتحاو نب متاهيف ةرثولاي!ماللاوفلالا اوم
 هلال رع ميشو ملايزسكل سابعلا لوشن كاف اهلع ساعة ف يعل لعل خدت

 مثيعم



 نايبلا ىطعريىر اع © سفجرباهرداب رسفا نمعوغ و م ناك ن اهطيوبتل عضوملا باتلاوهو ناببلا ٠

 هنكلرجات ل جر نهاجوغذاصصخورجاتلادي راحو غذا يصوم نال ناو ش

 س١ مثثعذاةيوفللابارصخ نللانالخاون اكموق يادنعو!ناكتقو يادنعو ناك

 سسفنلا تت بطو لوالاؤلوالا اولخد او ةركنلا لع و ايلوحد لبق ةف عم

 وع ملوقاركذ دؤام قوم مقوو ارث ؤملالباف ةركن ةصالخلاف لافاذلو
 هنا عم سرزلاو لجرل اب ةركتلل لس هن اف نتملامالك ثلاراصا ل !|سيفو لجر
 باب يحمد سرفلا نب سروو لمجرلا نما جر دارملان الام شلار اشف ةفرعم
 | ا يك | لوعئمامهسا دهر دصماحالطصاو ءوجرلاو ئّدتلا ةئلوهو لمعلا

 ا ”مالطصال وعر لدوانالف صوسخملا باتل اذ هيف ىعهقبقحراص هن او ىفوطعملا

 ئطعركذدمل هال يا قسنلا نط حم دارهو هلوق ىاجسداقايسامكن ارض

 ظ ل دماحلا نيكس ماعط ةيدذ دلو ق نسم اعطوغ ةركت ن اكن اهل صصخح او ارع ظ وما رماجل اوين ظ يي ري اوس تبعا عب
 ٍ 3 7 م جرم تعنلاك قب اسلا ٌععلا نمبر ا شعوب قفاولا تتش ال وولطسفلا

 ظ مافتعنلا دماجلاانلوقبو تعنلاريغوب اولا هيَ صصا اوا مضول انو قب

 ديزي تررهوغ ادماج تعنلا نم قد (1جوخم !لووملاربغانلو قبو قتشم
 نموا هيلار املا دي زب تررم ئدملان ا ىرت إلا ق تشمل لو ات هن افازه

 كانع عي ف رظ ابن اذار فب نم اردحا هذ ذملا طب هلوق ةواي زد ىطتلا مشن
 حج اناوج ةعابالاوريرلا نيب ق شلاو ةحابالاوارب يغلل هلو ةنطاع تسيلو

 اّرخاع دنع ورزت نيب مجرنا هل زوجي الدهن اىرالاريرزخلا و عملا عمو ةحابالا

 نا يعش اة ح بالا ةحابالابدارما سلو |عيمجد اهزلاود ابعلا لابي ناهلو

 , لزس للم« تقوياذ فعلا بسجو القعلا بسحب ةحابال اهيوايرعب امدارلا لبطقف
 ١ زم ا

 مجدا اصخلمو |يسها عرشلا برج نم؛اجامئ اثم ابّتخاو دنه جورت نيب جلا

 صابالاٌغلطال ذا بلط كانه نكيمل ناو بلطلاهئيص يابلطلادعب هلو5

 م بطئ العم الكلاةيمتت ياةدس وللا «ابلاب ماييالل ملوث اسر بيزملاو
 ”تاةكيشسلابهنعربديو»دزمم عماسلا لعزكتملاءافخايا لاحلاب لكتلا لع
 مابربألا فلم ركتملا نعدارملاافخ هيف كشلان راكتملا د دن وهو كشلاو

 كتملا ناد درتلا هال كشلا فالطج كتل لع يزلحلا ماجت مايإلا نالصاحلاو

 0 تلتلاوتدصتلالمتج ىل ا يربح امالكلل اياربلادعب هلوقو لعالددرتلا مو



 - مكأياواانافربخلادعب ماهبالل لاثمانع+ امكأباوااناو هل وةراصتخاب ىشح
 وثو زهداشل ا ده اشسلا نوكش مايرلل نيابم ل الض غو هلو قو يربخ مال د هول
 لاقو لوالاؤدهاشلا ئاءملا غلاف هترابعو ىنيسساب ةمالعل اةروظتسا يذلا
 كيموالك مدون طرشلانإل طف ةضاثلاو دهاشلا ناري ظالاو امرين يئيمامدلا
 وذو هلوق تهتس اامالك سبا هلام نالىدهوعل هلوقب قئٌئاًغاوهو

 ١ 200 9 8 15 84 100 ل 1 دنع قيرللااوانسد منال نيكل الهال عجابريمضلاوربجلا دعب كشلللاثماننبل ب ع عم سس ل

 انهو ا مرلونحد تنووهلهاو تش رو يعدنعاوظقيتساو سمسا عولط لبر « نبك تأ
 ةرط ةلداعملا هو نييتلابلطل ماوزرلوق ىلحلا انك لوندل امو بو ىع

 نيب ممقنو نييعتلا ايليف مايذتسالا قشمربو ابد بلطب تلا يامايذتسالا
 يشحن ها ةركذ ام اور ع م! ديز ك دنعاركبل كلو قو طقم نيد ضم
 اهتمايابعملارب انوعو اب زوعبو مصفالالع يا*ل ةروسكملاهاو هى
 اهمباقلادنعانبب نطمل اطرش ياابراثمب مل يق ينس مات اغل عير ابر

 رهو لم هلو قول ادبعواةفطاع نوكنالالاوابلثب نيستا
 . واولاوهائاذ فطعل ااماو طف يااهانعم مألوف لشم هو يافوذح ادبم
 ءقئلادقو زىلاواولاو نونلا ف ذح لع بمرم ا لءؤوهو هب نوب اماه ىسكو واولاّةفب قاغولاو رشف وق ةبتالااناعم ىاسنهلل ةفاضالاو جالا لع
 - طرفي قاش اذا حملات هلوق نم اذا باوح ف «افلاو لعاف نينكاسلا
 ماوفو لجعل صقم ةئطاعاماف ل انمأف هلوقو هب لوعنم ق اثولاو ق اولا
 فرظرعب هلوقوانماونّئ نااماو ينو ذم هلماعو قلطم لوعنمانم

 واولاءارذ اماوراوقرسالا دعب ياهانعم ةيزو هبل فاضملا ف ذحل ضل الع ىبم
 ٠ ةلودازن ياانم لعؤوطعم هب لوعفهءارؤو لصفنو نطع قرح اماو َةدْز ا

 ربمالا ري مامالا نايا بلطلا عبري قلل لاشم ةيالاو نيم ىرس والام
 هل وق فرصسس ىشح هاانؤ هئم نحاروا يّسالب هَيلطي نا نسب لماكلا
 اعزس حار اج نا بلطلا دعب ةحابالا نوكتف اما فاعمنمياةابلا سسقو
 هك ماب املاعكتملا ناك ناربلا دعب كيكشتلاو اوغ اماو|بتذاما لنوخ
 ] |هتلا نانا كاشللو لالض لعام او ىدع وعام تااوان اوغ حماسل العمر
 ةىليلاوم ميستتللواذك روس اماوانك ةروسام تل قوع حلا ءاد دريم
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 نع ضرعالا يابرضالا لبو مات (:ئجشس هاف ىحاماولعفاماومسااما
 تشو نافابيىطعم دلفالوالاناط شايب نطعلاوةربخللالاقتنالاوئشلا

 لاب البر ضالل نوكت يو كلام نبال اف الح ةئطاعالادنبافرحيرفةلجاع |
 ”ظالاواد ابعهلب يا نومركم دابعلب هن اعسادإو نحرلا نئئااولاتووغ
 وارماوا باه اب قبس نا فال طرشلاو ا ىزت سراف دوت يلاقتنالا

 ىمم باجياب تقبس نام لر عب الين تبرضالاقيالف مايزمتس الشو اى
 لوالا نعركح ا ف يصيلعتل دارحلب اديز برضاونعرماو اور لب دي ز ماق

 هلقنإعو همدعوهل محلا تو ليقع ثيحب هنع توك ا حو ءلعجد |[

 ىلعاي اب لوالا ناك ورحب ِديرؤِلع ١> لاقاذ املكتملا نايف فاشل محلا يا
 ط ورشابرب ئطعلاوالو راو ائلاوبا نائلل هركح د ضب ركحو هىكح

 رماوا باع اب قبسن ناؤورعال ديز ىنكاجوغابذوطعم دلذا ةعبرا
 فالخ جارل العءادسو ا لالا دي زر برضاد ورعالدبز نداجوماتانتا |!

 لوقن الؤرخا نطاع م مَّمجالْن او ىت نب اال ا نباايوغ نادعسنبال |
 ةفطاعلا هواولاف ورعالوديز ماقام كاوتومن اماؤورعالو دير ىنواج 8

 لجر فءاجزوعالورخالا لعاب يفطاعتمدحاقدصيا/ناوفشلاديكاتلالو |
 كفاح من ىذ املا عذل الوم لعاب نطعبو ٌةارمإل جر ن؛اج زوو ديز ال

 مئااواعدعب اع ممن ياىنلل ءلوث ىذحم هلوردللاف الخور عالدب ز |[

 َ اهافرتحوتنم اهدي دشستب نكل نمز اح انونلا نوكسب نكاو مل فره يلب
 ا دطللواعرعب ال هض تبدنو هلاباّسام كح ىرقت انهىتلاو جساونلا ف تمدَسَت

 وحمواولاب نَريَوَن الن او يزنو ايفنب بسس ناوابذوطعمد لفاطو ش ةشلئ ابر !
 ا '

 000 ظ تقبسو ةلجوع تلد ناذ ل عنكلادب برت الو ورعنكل ديز ماقام
 ا ةلججبااهددب يدا كار دتساوادّتبا فرح ىرشو اولادعب تقوم باي 1
 ا . ياو “+٠ هلوقك لوالاذ نطعل بود كا دتسالا درحل < ىرذ تن اتسنت د |
 ا را“ “روي ””طست برحلا  هعياقو نمل و مر داوب ىشنغالاةرونبانا 5 |
 | اوبس اقزد ةلحارعاط وحدلا تب فرحان اف هعياقونكهلوقهيفدهاشلاف |

 ا هر يامر )'هيئزكل ديز ماقوغاشلاوةدحلاهو داب عجرداوبلاورظتنت ةربخابتبم ١
 مارا سبخ لوسرف هدب لوسر ناك كو ياسا لوسي نللو اقتدل وف ثلاثا ظ
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 ١ 0 رو زود اعط
 ش راطنلا سل ةر ىهزالا ىشاوح امكبلسلاو باحيالا. نازل تعال نيد ىشملا

 ي شخمزلا كلذ عز نمل اف الخ ابيترت ديفن الوواولاليعو ّيحو ملوث
 ريلع ولمعملا نم ارج اير فوطعملا نوكي نا لوالاةىبرا طو شايب فطعللو
 0 هلوتكارب دّرتو ا ابهسار ىئح ةكمسلا تلكا كلوتكأ يني عاما

 م اهاّملاهلعن قحدازلاو ة هلحر ني ىو ىملاولا د

 قل ا مالكلا تعم نال اري رين نجا زم ايرلبق ام انج سيبو ىتحب هلغن نطمف
 اهدعبام نوكي نا ناشل ا لقثب امم ارجيؤعنلا نا كشالوهلعن يح هلتئيام
 ستانيلا ضكتتساو ايبنالا تح سانلا ناقل ةضو ا ف شو ايربق امل ةياغ

 جبارلا انا دح سانلا ماق زوجي لف رضمال هاش نوكيا تلاثلا نوماجل اح

 .ةلجدأم قحوغ ةبنادتب تناك ةلمج نالاناف ةلجأل دهم 26 22

 .اشاوضاوملارطعب ف ناي طيطن رتل باطل يبلع أب اهكرفشا
 نا مديل الدرب قح هصصخت هجووهانهو ليلق اهب ئطعلا نايل امصملا ا

 هلابم دحاو لك نال عْضاوم ا ضعب دب فطعي اء ئطعلا فرحا نم اهريغ
 صوصتمخال فورح ا عيمج ديقلا كر ذ دوع لّمَحي هن اع نطعل ريغ ناعم
 ةبافل ولبن حان شاش ئشلا؛اضتناوعو جدددتلا م وب ىسحم ما ىح
 ةلمج ل علخدت ابنا ئعب يلد ادسب انوكترل ف ئشلا خو ةفاسلا يت ةياغلاث
 كلل ذو ىئدىملاث يح نم يلعتلا بحو ناو ب لع الا ثيح سابا اعابرل قلعت ال

 داةاج اتيان اهرعب هفشهقيقح ةلح الع تلخدو رمامماط رش تدئف اذ اا

 3 ١ ربرح لودوُك
 لكس ا ةلجد ؛امىح ةلجدب 7 اهؤامد جئوتفلا تلاناف

 لو عيش كش او فاضم ا, فو لادلا سلب ةلجدو اتبمامو ذنبا نرخ
 ضِسبالا لكشمالاو دادغسر بإب ةلجدو دويرلا دنع ةةناتسمردحلاو الثبملا
 زال ءاولافو اوذع تحوم ةيوضاملا ةلبجلااه دعب عقثو ةرح هطلاخي يذلا
 نوكت ملوث ىشحم ما عفان ة قف هفرلاب لوسرلا لوقب حوت ةيعراضلا
 2 ردسلافاليواتولواد ماه دعب امن اكو طورشلا تدقق اذ ايا ةراج
 ي ئدب ةراتو ىسومانيلا عجري قسوم ةراتولا يدب نوكنو كوبسملا

 زيليلعلا
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 0 هلوتلالا وسع غاتو ةنمجالخدت ةحرساوغةيليلعتلا
 ”  ليلقكيدلامودومتىتخ :ةحاعسلوضفلانمءاطعلا سيل

 ساو ةؤطاع اهحواةنلت لزق وب هيشء تس رعيف لل

 ايرو,ا,ةهجوالةفصرج لابو ةئلثل ةفص صنلاب هئلت هلوقو راحو

 بسح ,اوق ىشع ليال ا روايزنمدحاو ياقة دار امد يا تبفاعت

 راطاوارتبم سارلاو ياالئبافرح ل ءاوق بعلاةداراياةدارالا

 ةضطسوؤو سارلا ياهتصن ناو هوم طعلا دبعها لوكأم ي!افوذحت
 واولا زن يافذطع فرح راو ىئيمع ره سار يو لكلا ذه ياايرتصن

 لاحإلعالوكأم سارلنوكيف ةلخادةياغلاو ىلا ضعي يارج فرحهلوقو

 [درح حو لبلل لادا صلا اوع انوع عمصلالع ”ناخدن اف ىلارو حض فالك

 ىلع ةنيىقلا تلد ناف ةئيىقلا مدع دنع قب ايغملالوخدو ىلاب اينما ظ

 لع ىع ايئملاجورخو نرخ اا ه)وانم ن لئلا ةلةوكملاياينملال وخد ظ

 رلطاةىاابرشاعم فالتطسا عم هلوث فورح ا ناعم هحش م ىاعسابر

 بلعاهل نال ن ايادي لعا هنوقواو اما ئعمد ات انشرمام نانن الاف

 ىلاشلاراشا تن! ما ١+3 تفطع ن اذ دعب هلوتل ةيطرغ وهو ىشغ م
 ةلوكزما فورا لع راع ثين اتلل تسيل تلا ن او لعافلاتل ددسم ىلعفلان ١

 دبعوابسهالوقب فيلا ةرزم هنري نكل هت اذ دح ف انيياارمص ناك ناو

 ي!لاعفالاوداىسالان ميا عوفر ماع هوقو اهدحاب ياابرب أوت لمعلا
 مالح الامعئطملا لمس اله مالكو هعب امانكو الجو مدت و ااظفل
 لوقو طقف اىسالا نايا ضونخواعو ١ هلو لمعمل دبعره هّص عم
 عارم كلذ شلاردق مسالا طع لوك طقف لاعفالانميا موزجي ىلع

 يضصللاو هلوق تئطع نافهلوتب ياهقالطانممفو هاو نشلاةلثمال

 اني روهّتب صو يمل الع ىهاظلاو هلوقو ةأياو كدب موك ىضملا ىلع

 لصملا عوذرمار بضل كعئطمل امن كاي وادي ز تب ضو هسلعو هل وقو

 . لكي ءاجوم ةركنلاىلع ةركذلاو ,لوق راصتخاب ىشسحم ما نر عض لصاؤربفن

 ةفرعلاو هلودو ورعو دي ز نءاجومع ةؤ صم العةؤ سمملاو هلوووةاسهاو

 وعرف عملا لعةركنلا ي!هسلعو هلوقو كوحاو لجر ىءاجو ةركدلا ىلع



 ١: .هةيج نميازيرفلالعنابوصنمائل او اكتب اله هاوق لحرو كوخا ىفئاج

 "1 ملا ناريزل اك يفلا ىلعؤتثملاو مدقت امكد نمل العد ىفملا نطقت ناكةقباطملا
 0 عدنا تطعن ن لة انما ةعج نمو دنوماطلاو نوح اصلا ؛ ابك حبا لح جماو
 2 وغلا ىلعد ناو ناري زلاو لجرلا«اجوغ هسللعو لجرلاو نايبزلا اجب دما

 1 ابنا. [ئلاوبانودي زلاو و رع« اجو هسلعو ويعو نودي زلاءاج

 2 أ لاقابب نلدلا يسمو اولا بصف تاهل ثلث هيف الاد اولاب ىقي وت ديكونلا

 ها احالطصاو ْئسلا داكحا ةذلوهواهديكى ن دعب نامبالا اوس الو ات

 1 | لعنلاو مسالا نوكرو هلظذلب لو الاّ داعا لفشلل او يولعمو يقفل ن سف

 : ٠ ةاعوومنرهكشلاشلاو دب ز ماق ماقكناشلاو بز دي اجب لولا فرح او

 | 2 يادئيجاماو ريجتثو دز دوق سل ودسا شيل هاك فد لمي لوالا
 ك١ :لذئلاووبسلا ل اّمح ا عفر و فاكلا فب دكؤملار قت دصتل لقفل ديكوتلاب
 1: تلق اذا الذم مربغ هر نظي ال ثيمج ار ىّقماّسب ان لول دم لهج ي لكتملا نع
 0 الذمو رك ةريغي اجلا ناهوني الئل ناش ب ئيجدس اثيلو ادبز ديل

 رب يلا حانلاوه يونعلاو ةلفغلا ليسوع ثيلو دي زك ذامناو الثمثدو

 /| ىلع زاعلا «امسالاب صتيتو هاظل ريغ دارا لاّقحا مخرب دصقي ناب

 ا ./اوحو ئرهزالا حشا امنوا ايامكت للا غانوكيدت!هلباقمو علا
 : رع ناو وف لحافلا مسا هب ادارهر دضملاقالطا نعال سكب دوما ندم. موق

 0 لا لدؤلا هاف انس ذلاو جات امال نشل الاد لعرم ١
 1 لعارلع تر اص دركوتلا ىتعا ةرابعلاهلهن الاقي دقو لفل ىريدصملا “ل يب

 2| النفل اناودءفر عضغ يادعفد راو طقلا لع يللا 1

 | هيزف ديزءاجوغدسب املاتيالو رحال ةلطؤالعداالبدتقوا *
 110 م3 لحما دعوا نوعج وقل اجو هسنن سدابيو هنيعتذلا اجو

 00 ديكوت لاير اشناهلك هلوقو ةبسنلا ديكوتيلا هبراشاهسنن دي ز واح

 ا ناو ياَنإ مسإلع فوطعم بصنلاب هنو هالو حملا دبعوا لوما

 "1 جلانوعوربخ ناتف مموانإ مس العن طعاضب ا بعنلاب ماكو هلوقو هسنن
 / |( اى هيلا يا« احلادعو لم نط نمو 1

 / | يذلااهمفنعانإت 0 هلوقرمامكةمولعم ظاذلاب صتغعالف 0
 ا

 9 وه 1 ا
0 4 

 م ظ ا 1



 نباريزو

 هل وف لطعملا دبع»ا هسكعوادرجر الار دلالخ اد نمر ئللاويرلاوه ظ

 هلوا ف ذحلاب اجمدنا لمعي مالك غ زاجلاوق ايامكد توق مفرل يال اجلا عفرل |
 هل وهامريغولا دانس الإ يقعوا هل عضوا ريغ غ ظفللا لا عتساب
 ي افاضم فذحياعدز المجدي ز؛اج كلوق ناثاإ دعيضو»و

 هب انك ادي ز حرهتسا كن ارّمعو فذحابز اجلا نوكيذ الث هب انك

 طوكز ديزل ئخحلا تدنسا كن !لقحؤ انوغاز ىلا نوف ةقالعل الثم

 تقاز اذايلقع ال نوكيف هباتكثاحلان اعف اولاوالثمرب انائحت ءارس

 امهم الاوبا تال اّمحالا ذه دحا ٍةوُف تعفر هنرعوا سنن هسب

 هيلائاضلات فاو فاضطملاتف ذحكناو ىاهباتكتدرايا هلوق
 قانا وكوت ءاقلا ولالا ظنا ءلوقهادعاذترافترافهماقم
 هل ىقطعلا دبع# ةئحلا دوف ف اّنلا ةئباماو لامحالاىالاتئالادحاو

 هل تق ائيلاوبا عج هجر ادب ثنؤلا ف امانوعمجا عج ركذلا ف عجاو
 صوصخملا دارا فدو مومتلا تاشال اهرب دكوي ياربشت نطع لو مشلاو
  هفلالارشن غر دعم لذجال ا كلن تنال اوس ازجاهلامالا امري ركوب الف

 رايعابدرعلا ةدرمعتلان اف دبعلا تيرس كاوف ىف د يعل اكايلماعر ابتعابوا
 مصيب سرسلاو عيرلاو نصنل ا/دبعلا ءازجاناف لشلا ىنّجوهو لماعلا

 ا ا 1 ا 3

 در لاماما صنم ا/ضعبلا اش هون ل عثرت ف لماوعلا بسعابارتفا ١ ١
 ةئازلا مرعل هلك دير هاج لاني الذ لكب دكون الو سر ابتعالا ني ديرب هش 2

 ْ يق ليكوتلا ناب اوّيحاو كلام نبا هيلعو ل اوج اروبما نعرصانلا لقنو

 يا لكلاب ترعع دإ و ةيرهرالا ىساوح نم انما عفرللال ةروقتلا
 ناذلو هاظلا بسحب يا صيصنتلا هللة موتل زكا لعل ادلا سال!

 اتي دقو 4 وآ ىليعملا دبع ها ظاؤلالا ءرمحجإل از اجلا عفر الس لاق 4
 يصعب نلتغ عقدل ياديكوتلا ةدايزل هلق و رابحالا ماقم يالا ماقملا -

 ”'"[نئيس لاق + ارحاظافلاب قؤيف ةلوق بويلق كل دريغو ماسر اكناو
 ” . ايو هلام اديكات دحاو لك وكي له تادلكولاتددقناذاو داع

 مريغو نهرب نبا لوالاىلابهذ ةيلاتتما تافصلا/ لوألا لكلا ديت ١
 هتكو نوقنلا ةعجوركذ ملا هيا كا لوقت داع رتسلاوهو الاه

 و

 ري ١

0 

2 



 هلوفو ءانل نوكسب يلا نم ءلو اهلاوبادها كعب امالك نكهعجو ثنا غ
 ايرلوحام تعدو كرملا تل اجابه نعل اط اذ اةب ارل نال ى ا قنعل الوطوهو
 تررم هلوُق ىتسم دكوملا«ازجا ءامجالعاضي ا ةل الد هيفف هج
 صبا ناوص الاو دصملا مالك تاراجم عصب /رلع عين ا هميدّقت !نيوججا موه

 000 لا يخل لوقت زل ركن ايوا اجااهرطاف هال مدتخ

 ريزصوللا ولا نمةعونم اهنال يلج اف نيو الب عتب مصب هئل عج تادنميلا
 ةليسلا تاج ثيؤلادئملاذ لوقنو محال العلا ت اواْمَجْن عل دعلاو
 «احبركذملاؤ لوقتو ةدو عملا ثيناتلا لال نيون لابالل «اهتك هاج
 | ااا انوفا لارج دال ل ع -| شيلا "د

 اال نادر ةلعدفاط الفا شعره 2 ١
 كلاب ضاع انهو ةسنن ىلعئشلا طعن اكل نطعئاؤ زل قة سم تيل 3

 هسلاو مت هس اووغ ضعب ىلع هظاذلا ضعب ئطعي هناؤ لظفللا اماو ىونعملا

 ان !كلذ هجوو'لاسفنلا مرو رشم لو ةيرعزالالم ىلحو هذا

 ريكقيقحلاو ةصرصخلا ةحراجلا نعازاجماط نيعلاو ةقيقمح تاذلاو ةيهاملل 3“
 ٍس ل وتشم حجادادنم غيدماج لك نال جالعإل تشو زاهلالعفسدقم ذ
 ميدتنو فرم الكذلاقتشلالعمدتمف لادم او اريك نال نوكي ©"

 2 اىدتنو هعباو 00 اله عب اون ىلع مجا

 ١ يا اوه عص اوفر هنو هت اوحاراع م صلاو
 م ةناوطف لوعنملا ايمي ردصملدبلا برامح اب هت
 ا امل ةيصطموب

 جاوشل ارب اس هيف لشد سن عيال اعوبتم نيبو هنبدب ةطسافالب

 الكم هن الديكسلاو تعنلاو نابل طع جرخ لصف محل ابدوصقملاو ”5 3و ع 3
 رهاقشلانطع مرحا لصف ةلس او الب و ةدوصّقم تسيلو دوصتدلا 2 3

 هيضنو ةعفر ة هلام عذب يا '[لدعشر نم ل دبل جان هنت ىشحم د3 0

 |. االاو ولاول تف اال باو راويلانلعل 0
1-0 0 

 ها

 رو ا ًْ
 و اقعمو سشنلل فصو ةطاحالاو ةطاحالل لك نال لفى نبعلاو سشنلادقت >: ا

 ف ةعونموم سفنلا نال نيكل يشل دقي ارذصوىلع مدقت سفنل واهب
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 دب داب سحاب هلاقمو روهشم اع هلو راصتخ إب علا دبعفا

 7 ٠ هلوتكضعبلانمزملا

 0 تن اىلطلاةيلط ن اتسم هاببوفد ايظعاهسامحر 1

 ةي هذال ىشاوح انك ضعب مل دب ثعا نمل دب تارلطلا ةيلطن اذ
 مناسامرش ةفاضالاو لكلا نمزكلا ل بد ىمسو ىشملا نم ئشل الدب لوك

 انفروروفم ناوين او هنم لدبملاتاذ صل دبلا تاذنوكت نا هطب اضو

 دي زو الا نيب نان او دي نوه للاب دارل ناف كونا ديز ءاجئالحاو

 طب ارل لدبلا انه جاتعالو نايياذنماهامورنشلاقلطم صوصخو موع ءى هى

 ياس نمش ل دب يا هلوقىلحلاد امكهنسع هنالهنملديلاب هطبرب

 م نشل لدب لوف ناب الالم شوق از الذب ثلاوضافا 1
 هن ريلعق دصي لكلا نم ضعبلا لدب نك ةةعبز اءسالإ[ق داصئشسلا |

 يووبدجا## د ارلانالثلذب عباشلا عضف غل ايتشإل الدبانكو ئشمل نم ئشل لد ظ

 وهو للا نم ضعبلا ل دب ها وق ىشحم مايواسملا ئشلا هيو ئسلاب ا

 مزثكاوا هل ايواسم ن اكولو لوالات اذ نماضعب هن اذ نوكثذلا 1

 لدمملاب هطبري طبانهعمنوكينادبالو هيشلئواهذصن تيغيلا تاق 1
 "نك البس هيلا عاطتسانموغ اردتمو ا قالا ملا لاثمكهباظوفلم هنم ظ

 _|]ى سلال قنو لح اف انك مزمار دتمريضلاو سانلا نموصعب لدبا

 ثوب يك هنم لدبمل لبنا هلو كلذ طرتشبالهنالبقح نبا ىشاوحذ ظ

 يناااطل“' نوكثيحنميالاجالاوهقبر طب ىالاجالاقدىطب هلؤقودانعم
 دنع سيقتل قش ثيحبأم هجوب هلابلاطو لدبلاولعالاد هنم لدبلا
 , ب” بسانإل حل نول هل قسم. دبلارك نو ةؤوششم هس لدبل اك

 بانتالةّق ىسلان اف هب وت دي زر قرش لامك هاظلا بج هيلادنسلا

 أ ام الصفمو اهيسم ل دبلا رعت بوئلاوهو لدبلا بسانت امءاوادب ل

 1 عرش نموها رح ارا علاج الاب مالكلا لوادل الددارملا لصاحو الوا لمجا
 طلغش لدبلان ادا ارملا يسيل طلغ ل دب هلو هيشاوحو هي رهرالا
 ِر ابعلا نا ياتي دو امك هلو اطلغ عقو ظفل نعل دب هن ادارملا لب

 لاق طلغلاوه ل بب يان اب ةئاضالا نوك مرد موتلا هحوو كلذ موت



 2 0 شئ 6

 هس

 7 «امساؤرعوقول ل واوهو قباطما ل دبلاب هل وث درعب منوع ئيتشلا ل

 ٠ | رك' اي الا لوس نوقمحلا عمو ءلوق ىويلقع ل الحلا حةث لق ىلع وابا وكل |
 18١ ماج اللاو هسموائشلا لفي اايدقتو امرا الاهسز الم ابل 4٠
 "ا 2, داؤااع بايد اهربلعلا لحدا ثيحنتل الع ضارعالمو مفاضالا <

 , | 2 قاوسهاالصاةئاضاةلفحالم مدعل لا |جربلع ل خدت داير ا نم موضع
 .ذ |. لوسوزاوج ةاغلا يرخاتمنم هروغويشنعزلا نعالقن بويلقلا ذو
 ؛| | طشلاربف لعثبو مزاج طرش مسانك كلذ دفي نمو هلوق امرلعلا
 0 باوج قلبو باطنح فرح اكلاو دعبل ماللاو لوعتم ك 3نماذو

 | 2 هلوقئشنمئشل دب قلي نعل دب نعاضيو هب لوعفماماث او طشنلا
 / | كلود ل نملك لدب نوكرؤدحاو |اىانعم ناياذاوي!ماثالا قلوه
 /| كيبرشو طشلالعف لصنو مز اجط ش فرح اذا دجش لصد نا
 ل | مياىلعن اهلوق ةولصلا ضعب دوجسلان إل لكن م ضعب ل دب لص نم
 1 ا ضو راجيلءف كالا ةعيابمنعدعاقت صنش ةزجارلاهلاق ا
 م” مهاو قالطالل فلالاو كتعيابم يا ارضوماهرسااعي ابتناو ملقم ناربخ
 ., |' " .ىلع كيوي ابمنارب دّورلاورسقلا فرحوهو ضفاخلا شلع بوصنم
 ظ وذ رصل ةنص هن إءاهركو هي ابت نمل دب بوصنم دوت و هساو

 1 | لطوت ل ءانطعب ملا بئيمتواهر اكيال احلال عبوسنمو ااهركا نايا
 )| لعتلان اهو ةيئن تسلا وىيتسلا لاق لعاف نلاحاعباطو
 :, |! "ها ريفُدت الثل !تعفجا دقو ىطعل او لدبلاو فلانا ْساَدن الب بصني
 الرا هل ىق طلغل دباشات نمل دب مزمل اانلا سف لانلاسانتاثانا هلون

 / 2 لاتب ناابئلثماو [نوتسو ةمبرا هلوذ تشب ماكل دانمايرب اناو 3 ع نال اررسا ةراز هزش نوم يس ط١ كك 0 ذا ارقا وبو | خا 1 يعلو
 و ربنا طملقلاو لاّيْشالاو لكلا نم ضعبلاو لكلا نمكلا ل دييعاءاعب الا ماسفالا 1 1
 ,) رن دي للا ادياع لو الاربملا نوكي نابو ابا هنبب ىض دي سارو مايا هب ص 2 معا 211 : 3 ' 5 1 كك د 38 عن ايدز زماني لام !,لثم او سرطلااديز تبارو هلعدي ز تعفو ل "50! 3 ' 5 هملُث نيغرلا تلكاو كولحا هب ل هاج بيب سل الع سرب ظملا برو عملا عم + ا 2

1 
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 يجسا ةيرنسملاروعلا نوكيا اب وه ئرحجب دي ذلعو سارلاىلا فاشلاو

 يضل( هنادي نر اجورالا ىلا دياعزابلإ/يضلاودب زل ااعجال

 ,دادر نع كاي او باني تيل كا اا لاو رااظالا يني نيتف علا عم
 اني زو اها ,ًانيز تطقدي ن نيو دي ز وه حالا نا لاحلاو اني هت لو

 لالي زو هب شن هن ىسالي رو هيا ادي تفس دي ب نودي

 ماج .نيريظملا نيتركتلا عمازتساو سيذلا ايا تيام الب زووأياسيفلتبا

 .لجالجر تيايو هل علجرر قيرمج اوهلاسأر الجير تب رثمو لجر صنت ظ

 رك ركنا ىلا دي علاريهضلان بّلوقلا لعام نس مضملا نيت لفل عم.( ةلشاو
 بتاكلا ٍصخشلاُنحؤللا دعلان ١لاحلاو وايا هتيثيلا دبع ناك صخش ظ

 ل ءااو لج ىلادياع هتمب ضريمض انوي ناب ايا هتب يض لبحر ٌسارو
 ريلاو جر لا دياع م ريمذانوكي نابوه بع لجر لجو سار

 انوتواريرمت نيؤلتمملا م [نلشماو ناياهتي ارز احالجرو رعولااذي اعز را بلا

 الجر تيطقو هل سار دي بو ديل كا خاب كل عا ديزب ترم رولا
 راج لا لسيرب ترربهو هل بولا لعر بليس هل بون دي بلثمو هنسدبلا

 واو ركن روظم أه دحاو ايتن وافي نيؤلتفلا ماشا لجديد
 ف ديز ىلا باع ةاناريط نوكين ابو اياالسر تيارادب ز قل

 درب واهاياالحر نيطقدي ردروديز نيعلجرلا نا لال اءالحر هتينار

 0 ا

 اسف هئبارالجي راهاياالعر تءارايي ىو هلأ ون هو سدي زو بوت

 اع نيرا نون بنبض وتوني وللا او

 لي اعتقل طانوكب نبا هتبقتلالجر دي مال قركفارخالاو ةفرعم
 0 1 ' ناروابا ةسيقل انبز لجر مالهو بر مالغفلاذب الياع|صنلاريزضلاو لجر لا

 دلل لاو لحر مالغملا دي أع لصننملاريضلاو دب ز ىلا دباع هني يئط انكي
 هني ارريض انوكي ناي دابإهتيار هل سار دي زو رخحالا نيعاهدحا نا

 دي ل ب طوعا هنمطق نم ديلا الحر و نسارلا ىلا ةاياو ديز ىل ادياع
 بشلاوبوشلالاداياو ديز اياك سمر نوكيا تفس

 بول الواو لحجر لدي اهات يسره نوكي ناب اب ادت لحي
 يونا 300

 الار
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 2  كليابوا ماا راعأياهتبارلجرل سزنلاوأهاياهتبار هل سيف دي

 نا جام الجر ترك ةركن ىضمرنالاو ةؤ عمر وظماو دحاو اوك افي

 1 لعد لس لابامومانقل كين ايدين وعزا
 ا 'و اهم فصنلااايدعطق لجر ديو اهايا ايي تعط لجلب ودب نبع
 1 باءر احدير و هل بوشلا هدر ص خم غو هيا نير تقيس ديزل

 1 رايرظالاب نيل ل نيترككلا عم جايلش إماراتي برئ يع ايادي

 ابا دلو نيعولملا رلانالاحلاو هأياالجر تيقل صخ تما رامصالابو

 لح : زوما لج ةسلج لابد: مابا نزلا لو

 | و «االجر تيار سير ديرو هل اب هتق ربو ااالجب تقرس ديل

 ام لزم لوراب دارا او سرؤل ازعأدن اع لصغنل اريصلاو ةاياالجر هتيار دي ز
 “ا جرارل العري ضلانمريضلا لادبا ةعانضابزم شملان اعاو ديروهامتا

 2 َ كايا كتيارو كنا تو تن كب تررموغ نمدروامو ءايسلاممافوقو نمو

 نا لوتل اع نيزل تدم مانينركن ما نيت ىعم ناريرضلا ناك هاوس اريكوت لعجب 0
 0 هاوس يا مرمالك ىهاظوه امكن الدب نا ةرن ةركنلاىلادياعلاييمضلا ناب 6

 1 كلذكو ةوزتم ةروص شع سس ليرفاطلغماالاتشامااشضعب مالو ناك
 ,/.0| ىب'؟ مولوقو لاق كلام نبا عر اتخا امكا ضيا جارل العر صاظلا نمريزعم١لارب اعني
 ١ ' ماممهافلان الواوس ىرتنا عومسمب سسيدلو نير ولعل عضو نم هاي الي ز تيار

 / ظ رهاطو هامل ةعبرالا لادبألاو ركن ماق صرير نامءاوسو ةركأ م

 !١ | نيثالثونييثاةقباسلا ممربصت اضباةعنتم ةروص شع ةسس ف همالا
 "1 - صاظلادافا اذ ال لكنمك ل دب ضاحل ارض نمرهاظلا ارب عمي كلذكو

 ١ ْ صاطلا نم هل الد صخاو ىوق !بط امل او ”اريئض نال لومسسلاو ةطاحالا 4
 أ ظ نيك هم دوصتم اريغ نمرصقن ا دوصقل اوكي نامزلب لكلا لدب اهتم لدب ولف 32 0

 1 براس نال ناف طلخل اورايتشالاو ضمحلافالغب ياليقاثلادحاواطولدم» 5 27

 ا | «رشاو كزصن كرش ريسالاقسلوالالولدم ب املا لول دم سيل ادوقفم
 لا سرفلا كّتبرتشاو سرفلا ييبرتشاو ىلع ترجع او كلع تسبح او زيف
 كك نص مضوي دصق نيئملو لعاهساو زياج ةىنتملاروصلا نهالعامو
 ر ما هلا يمضٍ كاذب رم ياس نعب نك نزلا ةعؤ ل
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 لافي ةعوفرمواعوفرم عيدنا نمتاعوفرملا غليقاما|ئسالا روصنمعر ان يرحل ' |
 دايعايواصملامالكل ةاعارما مج هلع لاف الاتابوصنمتمدّدنو ءاوقانه | ١
 0 اولاعفالانمت بوسنل افالاو اهدؤ 5 |

 يا وادا ار يابوصنمرثع ةسخ

 ىشحن مد ئدعو اولاو لبصتسلاى١ دادعتلاو هلوقوةعبرا عباوتلا دعوادحاو ِ
 ةةيذلاوهذ  برعالا ىلا جوحا هنال ة اغلا نم يكب مدق هب لومنملا هاو *

 اوما هناا ولا مان مدقو سأتلا عال يبو نب

 أ , طرتشيالهنالع بم لاثل ذه انهزعلل هنلق هلوثراطعائتواءةشح

 0-2 طارتشال امصالاو ني ضوهو للاب ةانعماياق يا ايبلق نوكي ناهللوعتم او ٠

 0 هال" اى اوطنسااعاو ِهِوَق ىشحمه) كفو ىمهأغتب !كرترصفوحب لما فوالاذ

 دك سنن ١ دراوتمألا لبس ليا تاعوذرملا ارك ذ مدقتل ملوق تنظ يلوعنام يا
 انتاوحاوامساواهناونحاو ناكر بخ طتسال كاذك ن اكول هنا هيلعدردو

 ىالثخاب نيزهركذ نعر يب دو تاعوفرملاذ اهركذ مدت

 ا

 اداط ملاك ذ هب دابا ال زا ايلا ورمل ةبسنو تايوصنل يأ
 هلوقو خف ذح والان هضن د ئشلاةيذرظ ماين إلاضياةي زاهارش حا

 ظ ! «لوق كويلق هاى لعاف لاح صنلابو باودال ةزصرح ابة ددعسم 3

 ا ي' لاح حودجلا ناار خسف: جوه يذل !مدقتملا لعذلاب نايوصنم يابابا
 ظ بترلاانهزع هلوث ىشحم ه١ةبترميا باب نعاق نو !بابل اهمنمابإب

 ببايلافورد ًايامفىنتسملاوالمساف فلاشدتف ال او بلغالا شيا
 بسب انهو لعافلا ارو رحلاو داجلاو+اهب نمءايللا ملوق رب لوعفملا

 مق هاعمو هل لومذملا هلثمو هيلع لطصملا مساللا لع ٌنالاراصدقو هلصا
 بحا كلك لي دان ادي تب رطل ةقيقح !ىسالاوه هلوث ىويلقدا

 ؤ هلوت كرف بحارب دينسلاو ردصم ليوان هيلع تلجد امو نان مرنتانا
 1 ا ظ لغو فلا تن صك! ن دقنو اذه تب كال مو ا انيز كب نك ظفل بوصنملا
 ل ْ كدلاكوذللا يا لعذلا هل وقو ىلع ئعمج نثملا + ءابلاث هيلع ياد] ود ىشحنها

 ظ لعفلا عوةوب دارملاو لكطششلا سرد اصلا رلوقب لا هيلاراش ام ث دح اوه

١ 

١ 

0 
١ 

١ 
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 اما وفودلا ل بسإعو ا لّمامكت وتلا ليس عقلعتلا ناكءاوس هب هقلعن هيلع
 01 2و حو لعاذل راع هاب لوغنملاميدقن ذو هريدت (ىلاوباها الي ز تب رام

 0 اول علال بش ودب اعطلا لق كلون نماذهلعفو لعانلا
 : ءرواهيسسع يسوم ب ضوخم م لوم الا لعافلا نيبرمل سسبللا ريح نا ٌتب نص
 3 وعاش باب ةولدلاةثعلاماسقالا نيا ركذ دقت م ماو انهانه

 01 3 انك نم ةيزشلا ذ راو هب الوعفم هن وكديقب الوه ثيح نمي لصتملا
 * اا ةيئشلالعلادلا نال ةعاس هيد + فلالاو مهملاو ,لوق اثنومو ااركذم
 1 ذو كرؤملاهب لوعثلاريض «ايواف مل وق داع رح مهلا ماوطتف كلالاوه
 لا] رهاّءايامكءابلاوذلالا عومضربرملا نال ةىيهصلايهوربطابر ف ةزيس
 1 ؛ اي اوشمو ةش /ةفض اتا متل الاد فاكلهتن الو هلوق بديل
 1 فكل هيلع دري هنالرظن هيفالصا عفر عضوه ,ن و بوييلقوازكسملا

 ا 1 ا ايرلا ايا : 4
 ا وردصملابلعافابالع قر ل اهنافادي  كبرض يرسجب كو نم
 ,ردلانال الناب باو يضهر ديد كرقابل
 0” ىلع خير لحمدل امزمالم نيلاثما نيذع ل او طقف خراف ناعقي ل
 1 نم يااهانعم ناموا هدلوث طعلاديع»اةفاضالابرجلحو ةيلعافلا

 1 لع يراجلا ث دحلا مساوه ثبح نم ز نرمملا ب اب ائاوهو صح ا ةداؤا
 ..وب هم قتتشسي يذلا لصالاوهو لوصالا هلع فورحولعلقشملاي هلع

 | - ىف عونلا نيبموامأب تقوم دكوم ماسقاةثلْموهو نيب صبلا دنع
 /| ىلعببوسنلا هلوق نيد رض تب وغ ددعلا نيبهو دي نيس ن رس
 لا[ لوغلاهالعواةتلطملا ةيلوذدلا ىلع لوقي نال والان اكو قاطملالوعفملا
 ا, | ىشحم ما ليعانملاةيَنب ف الع فرظإل راع ديّيدر حل يلا كا قاطملا
 لإ هر وصئمانر افابجرمواليرسوالها مولوق قلطملا لوعفملانم هبات
 7 اجا ابيرمالالها تيت قدا ذاءدصملا طفل تسيل اعف يدق
 | تيداو هماقمهيلافاضملامّيفاو ف اطملاف ذح ممله نايس اتن ايا
 1 70 1 ا نان حن ديال ساناكم
 ,/ أ ةنئسص ولا ةطصرتفت ةيالعتلا ب ره هلوقالضفلا صعب هركذ
 ل ظ يولوصالاهفورحذ مل وقرمالعفءارلادب لشن فرص ملوق ىرنحا

 لب امام“



 يابرلاؤ لف قالثلا غل مفوهو هنازيمةماللاو نيعل اوءانلا لباقام |
 عونملا ثيح نم ياايربعب هْلوَف ىعملاو ظئللا يا كل ذ عم هوو ىويلق ها 11

 انو هل وثب ىيلقهانيلحتهمايف ليس هن الرمزشسلاثيحنمإل قطنلاو
 اثاث و ماقلا باصتن اوهو دحاو اهانعمناف ياماّصلاو فوقولا لوقت .
 لوقو روشضمملابهذملاوه+!بهذماعاما را وو يتسن هاةرياغتم -
 المهم ىشم الف ياالف ,وث طعلادبعهاكلامنب١ةراتخاوروبرحلا |

 نمالا نوكيالهلعفنالابباايظفل هلعفرابتعإبدصلا نوكيرب يسقتلا |
 عمم مز هلاذبرف احرف مرفوع من اللاو يدعنلا عم لوق ىشحم ها هلففل ظ :ء

 ىظحم»ا ىدعتس لعذ عم يونعمردصم الرف ةبح كاهن هتبجاوو لفل ض
 لكذافاعالطص اواقلطمايولا ةذل ف ظلان الملا فلفو نامزلا ف ىلظ ناب

 . بداقنوامههباشتلدعاو باب امرنيب صم عجافاو اشلاو نما : :

 . ' ةابتشالا ةطرو ناي ريا اصيلخت هصخي نب مت لف درذاو امهم اكع ١ و ٠
 نم ن انامل دس بْنلا لاق لا هيف لوعفلاب نيرىسملا هِلوَمطملادبعظا
 مالوعفم مسام عارخاملا ثلا جاتحاهيؤ لوعفم هن لعب صنسامفورظلا
 لادل ايانامزلا مساوه هلوق هاعيضوتلاد رن ضو وهو ا هركذام
 عضم عر بوس ارق عي دفا ف ةفاضانموبو نامرلاع

 ونه لغسل ظفللاب لاقامنأو بوصنملاب قلعتم ظفللاب هلوكرو 0 1
 م براصض اناوم لعاقل مساهل عزمي امهكربغو ةعججاموي |

 0 اد وسما عيوش دينو خال ماما

 اونو ُمكدَفلا هيف قو ةعمجا موي تْسِلَد كلوقف نامزلاؤ يا 9 ب رسمي
 قي لب نوكيرنانسوعاوبف قلعنلا عوقولابدارملاو ةيقبلا هيلعرضو

 هلوق |يلاوباو طعما دبع ةىرجلادوي تمدؤ امرهنسد ىفنلاو تابت الا>>

 ريتعاائاوألغفل نود ةيفرظلاو هو اهانعم نرتب ياذ فعمري دقنب 3
 ظ مصيالذ ب عرصتلاةىص ف ىظلا يربي هنااا ةراشالل ظنللا نود عما
 دالذلديز دنع تساج كلوق فن دكف متن اقل فو رظلا غايب عيصتلا

 ىلع نا/ناباهانعمري تسب ال بمن 9 دمر دن مخ دع ةلاقي نا
 تطوي زبيتلالم عمري دون عوار اي هلا ابابا كرف باد
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 3 مهبل يفياوس هل وف هيطاوحو ةيرعزالا حش نضاصنا مها انف
 دا | نيحودلف .وع ن أي ةرك د مريغ نامزلا نمر لَو لع لدام مربلل +

 نا قمل اباوج سيال اك هامباشو ةلفمللاو نيمل اي ةذ سموا ةعاسو هك

 1 ًاركسواد ويل نار عمر دقم نهز ىلع ل دام صتخماو ملال 5 . 50

 . , ماعلاتش رز نر صروغ بنوبات نيباخرعلل اق وفالو معك 2 1
 : كج ةفاضالإب واةئمجلا# وب تكتعاوناضمر تيصك ةيراعلابو ١ ا

 ١ اة ع باسو دين ودق عوالم
 , 22 ا صئخال ةرك 6 اوك دارا م يارتلا ع لل دآراصتخا
 0 0 دوز اثمذ 0 يار انلاو ناكموي يا ذو دغولع
 | ذاملاو نيعم موي نم اه دارا مين ثلا عم هلوقو فرصلا خال
 أ يا,حيعلا تالص نم هلوقو لمفللا ثينااتلاو ءةييلعلا حو رصلا ماي
 | هلوقو ةركنلل لاثم ةو دع كروز !هلوقو هتالص لوخد تقو نم

 ١ و الب مو دغاتكو ةفاضالاب ةؤ يل لاشم نيششالا موي ٌةوٍدعو 0

 ا ذه جوجل هلوت لمعملا دبع دافا ةنيعم ةو دحام ت ذيااذ ورا

 ! | نمسلاعولط نماولاق ةذلل هاف عشلا لهافةذللا لها نيبهفالخلا ورب
 ١ لو ركل لم ةركب أ رة ىطصص م رف نماولا علا لهاو الخ

 ها ا هنيعب اموي يا كإذدي تدر اذا هلق ةفاضالاب ةفرعلا لامر ان

 لا ثيل الريف اعل ودحم هن ال ل دعلاو ةريلعلل فصلا نماعونم ٌجنوكي د
 ا| ةدسوملادعب ةانشمرفلا لس ءهاوثلرعلادبع هم سلاوهو ماللأو
 // | لبق ناللبق نم ص اويؤريفل اب لصتملا ليلا ندروخألا زجل مسا [طصم
 1 ديعولا تلع امكك قصالاملا نمل هن اف ليس ى الج عستملا نمزل ىلع قطب
 5 ةليايافاضم ف ذحلعوهو ةفانالاب ةعمملاموي حسو اهل نأ لعمل

 ان | نإل يللا لس ام مويل ابدا اواَرم امكلبللا نمؤ زجر مسلا نال ةوياموي
 1 ا بانحا ويتمم نامل شيامعوةديل ب امو مب دبل
 ,؛ | هل وق هشعلوثي ناذوالاناكو هبالصتم ياكموي دعب هلوت لاق ه١
 ل وهو وقوويلق ماءاللباتم هناللاوزلا ىلارغلا نم يارابئلا لوا
 .. |  نايرلاوهو هلو لاق ماعابملا هبتجبو ليلا نش ىلا رتب رق وراها رخخأ

 لبتسسملا
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 ديعواريف انيالب ارك ذ و ىضالل تصد امّنال ارب انت بمصام مصيالف لبقتسلا
 انب الوفد ةياغ هل نولي اح ىزشم هل سيل ياهابتنل ةبابنإلملوق ىلععلا 07
 نيدوحوملا نيديالاب دارملاو ف ىيلللاثم ني دي الا ارد !ءلوقوركئ يلا لاثم 1

 ىطعلادبعهادب الا !دوجومدحا ماداماررز ركاا/ لاق الف دب الا
 هلوق منواو مح ناكل شلاهلاقولوالب ايضرجالهاو هل وقراصتخحاب
 دعا ماداماني ر كاإلل اذ هن اكذ صدلا ف نيدو حوملا يا نيرهانلا دماو
 نعم هب دارير وو هلصاؤ يامربهنهز هاو ىتيتدن دا يهرلا ف الجيوم
 نوببرإفنيحلاومداناشالانالرهدلانمنيحز اشالالعقالهوغ

 نييملفلا فيعؤالذئلل لها فريعف ياةعاسو هود ويلف هااماع 1

 رلسالاهلهنالعاو هلوق لعل ادبع ها طدنعمولعمر دوب ةسئ ابدا |
 زق فل الطسمنلا نعابزمم جرحا مناىلاةاشالل فورا ظلا ودةلثمالاب__جع

 فرصسلا تبان هل ىذ بويل ها هيلع ضارتعا الو كل ذو هو اذ ظيمسال ١
 وخنالع اف لعتسي اهريخ ىلا ارح حررجي لب ةيو ظل لع منلا مزلي الاموصو
 دارلاو كل ذريغو كر ابم بوي سين موي وغاراخو السمو سيم اموري ءاج

 صل اسم د وذ ىشيش ما كل اب معو فاضيو لاهل ديو نوني ام فرصنملاب ا

 مدع] ةلوق نيوّسلا هل ديالف يافلغدالاو ةيفرظلاربغو لتس الف يا ١
 ] نلضروانيبطاولاذلو ىصسب رع انيطعوغ ى سري واذ نب متل علل كاف لقن
 ظ «ولطوةاغلاةولص لوا نيبامةو دغلاو ةركبو ةودغ هلق ىشيف لا لا
 ظ . يملا سناعومامهناليانيرلع هلوقو نويلقدامصلا تةووهو سلا

 ا ١ هزيل" كمويؤو نوالموب ةركباكب تدرااذا جالا لاق ثناتلاوةيللل#
 اريج“ نإللا فظو هل ىقرامتحاب ىنيفوا اعرض ص نيتركلا اكاذاواعرف صن ملا |

 مربلابانه ديف ام او مسا ةذص عقرلاب مربلا لوقو نامزلا فرغ ىلع ئطع
 . اذاإلا هيف لطلارع ب صئلا لش ال نال انىظ نالنامزلا فاض قلطاو

 ناك ءاوساتلطم هيف لفل الع بصنلالبقي هنا نامزلاىريظ الطب امربمن اك
 | مطسلا وف تيلجوم ناهملاغىاديف عقاولا هلق |يمبمواادودعموااصتخت

 1 ومو أ وَق قوفوه يذلا ن اكمل عقو سولجاوهو دمع لاد ساج ظ ملف |

 ١ ظ وو ماو هروب روك للامهفدانتإ ةيطوتورفدحاواه ايس يامادق ضع



 اماياةيالاك كلم منابو ناكو هنمو مالق يدمي فاي دقو كلذ فدر ارم
 2 وغ ةيثرلا ولعل اهب داري دوو ىلاعلناكملا رلى طعم ادبع»ا هب عق امك
 قورضوهو مل ىف مرضعب ةدافا ناجرد ضعب قود كضعب انعفرو تهل وك

 لزنا ياوىع تح دي روعو ى نعال ا ايم نم اهادانضوحغ ةبتروااناعم
 نع مي الو نيعلا ثلثم دعو رأ ىف لمعملا دبع ى شلاو ةجردلا غنم
 ةماعلا لوق اماو هددع نم تيمج لود نعرجاوهو !يهشس ىل االا ةيموظلا
 بيتل نايبلل ياام نإبب ن امل انم ملف (:زيشس ها نواف هنعيلا تبهذ
 ياشيدحلا كوالا ةمدصلارنعربصلاه اوعنامزلل ِدْرِد دقو ىشلانم
 مصق اريوكل كل ذىلح شل لصتق !؛ل ءاطارطب ملت 4/ةمدصلا تقو
 "م مابتفواطاىسك صو رخاتاغل اهيضف الاوان اخ

 ةئلثلاءانلاّجفب موق ةدايزب ينويلقرها اّرلطم بم مسا هوامهيش
 ٍثيناتلاءات ابقي الو مع لاقيف ثيناتلاايقسإبو اضيا بم مسايهو
 اذونيعلا تاذو يالاىّسو نيو روت يوبلق هاةفطاعلا م فالح
 نسر فوغريدارملا ساو ةيحانو بباجوغ امرهش امو ملم لامشلا
 مسحلاحل اقف ايدصو ثين ات عصفالاو ل أحلا ب اب يتيشبن» ديرب و
 اهنلاو ةنسحةلاحلاقيف ابلططل شن وي دقو نسحلاحل يركن امك
  ريؤصنلاو جلاو ةليوحرلءاهريذصدو لاوحال ع ابعملو او نع ةيلقنم
 واهاظوهو اهب ىص يارسالا مل وك ىرلح ها اهل وص اىلاايشس الا نا درب
 ابزنال ةعلاط سسمشلاو دي ز هاجوحن الاح ةعق اولا ةلجبالخدتل الب وات
 و اروح افراجلا م ةواذاامهلثمو نمسا عواطلابرانم كاوق لي دات

 دورجم و راج سلا قف باوسازبو ءامسلاذ لالط يلا لاح فيلا
 نمو لالا نمر احلا عضومف ن اهم يظ نيب الكو لالطا نمل احلا عضوم

 كلا ةلضفلا مل وقدر دموهو الثماني الوهو قاعتلاوهةقيفحلاك لاما
 هل ىف نول هاب لع مالكلا ص تنفون ناو دانسنالاْيذذ دحإتبل ١

 )00 لل لج نهوفايو انو اهرصوااغل
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 ديز وع ئرلغلاو 0 الن ياو غر سلا وا ا 1

 مسار لوقو ندبملاي!نيسلارسكب ىنشملا لوف طعم ادبع ها اسل اج ك دنع 1
 ثت اوذلل نيم هن افريّملا ديقلا كيري مرح تانيا نم هلوقيفسيا 1[ :
 ان ابب عقوامناو توعلل صيصخخلركذ هناذ بكار لجر ىهاحو ع ف تعنلاو 0

 تن اكهاوسيا تاو ذل ةّنحاللا تافصل لو ةادصف الازم ةئيطا

 ,لصلانافارلسم تامواقداص ديز كت لخدفألواةج اشم ةسوسح

 "وسم اسباو مالسالاو قدصلااضوتولاوراكتلا ةنصل ا اسمالسالاو

 ئبك باوج ف : ناب طب اضو طعم ادبعل اق ل ان ويعم نارها لب سده اسم

 لكس نيكل اثبانطواش اها لونت نا نسم دياز ان تلكاقول ١١

 ن ال ةرىتحربغ يا صئانب هليواتب احلا رملاحاضم هلوقر اوحالانعابب
 ظ موا لشفابكالففل كك ناسي لعافلا 2 قيئالؤ لعافلاريغ نم نوُكَن

 وهو ىتعم لعافلا نمل احامئاق نا امئاقرارلا غدي : كا وق نمري زو ظ
 ظ مالدي ز نمل اح هن |ليقو فيظلالافول يلا لماعلا نمر قتل ايزل ربيطلا ١

 ظ انكر ارلاؤديز قمسا يعملان ال يعم لعافوه غروصا ديم نأ/ نا

 ظ هب لوم اوف هدييدرمل ناو لوعفلا نمو هلو ُثةر رهز الا ىساوح

 ظ
 ظ

 نم ايغييحب ةئصل لالا هيفاني الو عالاهب داري دوو لاثم اهل درو

 رقو ابراج لينلاو ترسوحمت همم لوعؤملا نمو |عنم انبر اي وع ىدانملا

 لياتمازه ةرهتحو هلوكلاق ماادي دس برصلاتب يضوك قلطملالوغفملا
 ظ , تم ؤجتو عمصلالعىاادنبلانئلاحلا ىجبالو هلىث لسيعضوم لاء اضد
 7 آب, ؟ىزلا تويد ملاح ةبو [ئ ةيواخ مذوب كزث د امباق دي د انهو غرب ا
 1 ١ انالاه ا ئدمتو يا ف اضملابرورج امو د ىف ىقيشبن و كرت نعرب وه
 0 لشم امكريل ف امسملا نمزج ف اضمل ناكل اف اشم ابرو ربا هبلا فاضملا
 وارسم 71 لوقو الا ضم مهل اومعلل اهيا فاشملا إلا نمل احاتيمناف هل وق
 20 0 ميلاف اطلايزصلا سلاح اذ اوخاها اوخالغنم رو دصغامانعزن و ا
 ْ ْ هماقم هيلا فانيلا ةماق اوف اضملا كلذ ف دع هنعهانئنسا لا ةمعش

 ١ يا "لا فانلا يمارلان ملاح انينخلانينح ضابباةلمديت انا 4:هلوثكو

 تعين ءاح الابل اة لقول هزاع سو ب100

 ا :
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 لاملا هلع مصي امه فاضملا ناكو ا اييمص ناكل معا اين او لع نمر ؤأم
 |  قيوسلاب راش انهوغلمنلا لعلم اما مهوغور دصللاو لعاذل امساك
 (0  ٌلعاذ ,سابر اشو براسه يلا فاضل قيوسلانمل احاتوتلئاوتلم
 22 فاللانملاحاد نم ادىفنمكتالطما ئرجياو بصنلا ل احلا لماع
 ” ( فاضل نيرحلن اف صنلا لاحلاة لماع صم قالظناو قالطم ايلا فاضملا
 !/ |  اي/ىسرالل افالخ ةكحاض دنه مالغ اج لوقت الف هنملاحلا نيم / | نعل هيزج لشالو ديلا فاضلا نمازجالو احلا لمي نا معيام
 ” || 2 ةزتشم نوكت ناروما ةسخحلاحلاةريذكلا ١ بلاغلاورأ ,ة ليقع نما شذ
 "| ايدشم نوكينادب الك ذكن اكامو هبحاصو ثدح عل دتاين) ةدماجال
 ! | نا ةترشمابنوكب دارملاو نشا مرع ءاقب تررموع قتشلابال هوموا
 ' |  ىعدريواحزذك ةنرثم ةذصوااجرسكل وعفم مساواابكارك ل عاف سان وكت
 | بجاوالاح هعوقو ةرثك م هقاقتشامدعب نبي صملا لوق ىكعردصللا كلذ
 : | اىاسربواتؤهنافايعسدي ز هاجوغ لعافلا مساوهو قتشمزبو اتؤ هنا
 ' | قسوم ةذوخاماينوكاياةلقتنم ءكاوقةداي زو فصتب لمعمل دبع ها
 ' | لنتنالافدمو هيد ةديافال ذ ضيباالو اليوط دين اج لاقي الف م الر يغ
 ل زاوجل |قتنم فصو ابكارف ابكر دي ز اجو اهرب فوصودلل ةمز الم نوكمأل نا

 : ' نال يا ةرلث رلوق لقعنباو تسب هاايشام بع نايديز نعددأينلا
 ! | اذان اينوك وتل كنت حلولف فيرعتلا اهبحاصو قاقتسال ا اريلع بلاذل
 أ[ دعب وقابل اد نصولاالهو هيلع ريغ و ابوصنم اربح اصاناك
 ! |  لعفلاو كوخ اهتبلا ذنأين مالكم اق دارماو ةلضفانوكلي مالطل مام
 ا اماونوصلاو مهاظلاؤياةدماج لاح ملوقرشلا ركل يسامكهلعان
 "| هلئمواق دسم قم اوه ,لوةنيق نتم ئدماال ةوتشم يف هقصحلاْ
 ' | نجرب مفالزلانمل دب ار ديف اييلجر نملوط اابرردي ةئالزلا هردا اخ
 / | يؤالاو ةروسلاو ياريكشلا نلخغ نمو أو ةمزال لاح لوطاو لكم
 ' | دوجيمابرال تازلئفلا ةهركذ ىلا ةجباحالو هيلاراشاااهك اليات ةركن
 / | نوكسومللا عقب ةذ ملاح هلوقيويلق»ا لي واتلاب طورشلا ارش
 ' |  مايفتسامساىيفلاح نيك هلق ةفاشالاب ياةزضنم ارلا سكو نيعلا

 لح 2
 هي يهسس



 نرد دي ز ءاج ةاجوهو مالؤلا مات ىلع ةمدقم لاما لع صن م4
 رعوفرم كوالا هلعاف ءأ وك دي ر هاج َةلاح يارع دل او لعاؤلاو لعثلا
 ريعرجوت ن اريك لوعفم ا نملاحلان اك نافاعودرم لاح ابحاص نانا يا
 نابعالن اف نيرعأل ملوك هثبان لمتس اله لعافهلوق نا ةيولوالا هجوو ناوش

 مامالةليجا ماتم الكلا ما تب دارما نا لصاحلاو مزلكل !مهف هيلع منت

 بحاأص كي صن فلخت نمو ملوك ةيالانمركذ ام هنعيخيالثل ٌةديافلا

 نم انهو تصخيواتعاذاةركنلا نمل املا يب ياوجرصرحهنا هيشإلا لاحلا

 مظعتلا هني ونت لعب نصوب ةرريؤملاةركنلا نملاحر هل وق ناف كي ذ ليم
 ممل ن او يايتتلاؤ دي زل فصو مل و كل ماتذ هاعداام نبي ناهيلع ن اكذ

 ةفلوهو يبل باب بوصنم قاثلاو عوؤرم لوالا ذا ظفللاغ هقئاوب

 نوما ابدا بويل اوزاتماوىلاعت لاق ةربغ نعل لصف ئدععز بمر دصم

 اوضعب لصفني ياظيتل نمزيئ داكن 5 لافو نينموملا نماولصفنا يا

 راشاامكانه دال اوهواربسفنو لضمو ايربن و اًيكبُم سدو شعب نع
 م11 ايلا هلومب احالطصا يشلا هن عدت و ريسشتلا يا هلوقب شلاهبلا
 ريش فر اذامم انهو ةلهج نوكيإلز يرملا نال عيرصلا يا مسالاوه أو يو قيس

 ةلوق هرشو ا لعف نمءاقبس اب يابوصنملا ل وذ ىشيف ها لاحلازبيملا
 الاوب/ش اف هنبكس يا بصد افءام تص ىرسوجل الاد دخت ىادي د بصت

 يلمعم ا دبع قىعلا ةيج نم ياا ىع لوقو ردي ياليجلا نصت
 لاق ةبسلا مايربا ملوث لوم نكيملول ِهريدْفَن ياماليلالصاو ه] وك

 هلهاٌةيج نم نوكي نال جد الارج ادي ىلا بطلا د انس اف نال ىلامالا#

 لاجالاو مايربلا عفتر !سشنلا تركذايلف سنن ةيهج نموا هلام ةبرجنموا
 ثعابلاو موت ةلثمالاةذهؤلصالاف ياالعاف ناكذلا أو كىشيفوا .

 اعوقو دش ياجقوا + ىقروكذلاليوغلاكلذواعئادلاو لماحلا يا

 بلطو ا ارلعاو در ارسلع مرباام اذ ىمىلافوشتت سفنلا نال ايكو

 ئعا أ ىف باطؤ انتو بضدوهو لعئلاوه رلوث ىشيف م هبلعلا

 اسرافدهربومت يجن علدامهنمودشلازببمرعسو تاو لاربع

 هريغو ىويلقلاو امل ئشس نعالو حم سلو ةرسلاازبرُم هنا جبارلا نكأ
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 ىنعلا مرر او وحل اذ اناعا ىبدارملاد

 ثرع ١ ان ادعا تقرع نمح تةلرولا :

 2ع البت نم مهب تاطوامع

 . تيسوسيح م
 نيس حيتلل -

 امونيب مب لحلل نيعستنو نيرشدعولعصتق ا حا ام الط نيرشسع تببرتشسا هلوت
 ؛! ا زيذقو هل وو انزولل لاثماتي ز لطرك مل ف لمعملا دبع اكو! باب نم
 نيسروكل لا ياكل د هبُساامو موق ةحاسلا لاثماضراربشو ليكلل لاثم

 ةرؤ ل اتثف طبخ قر ذ لاق م وع لوالافةحاسملاو ليكل ادانزولا ثرداقملا
 :س جوك فاشلاو اف يع هب نزوي يشل هسا سلو هب نزويامب ةرريبَس
 وهو نمسلا«اعول مسا ياه دعبو ةلمهملا«اح ا ناكساو انونلا سك لاف
 ولو و كلاغلاو نويصو ليبكن كيو ةقيقح يكب سسيلو لكلا هبشم امم
 وهامناو ةفيدح ةحاسصتسبلو ةحاسملاب ةيريسْس لش اددم »لع انسج
 لدام مل د شلل هحرشس عم عيضوتلا نمهادحب طبطريخ نم هل املا ىلعلاد
 اهردانو يشعتلق اذا يدارملا لاق هب رشم هلبق مقاولا ىسالاوهو عا ددعإع
 ناز احوريد اقملانمهريغوزيذقو طر كلذلو ابو عوهزيرملل بمانلاو
 اقر اىسااببلطل لعافلاوسا اوهولشلا هشيامبةبريشا« نال ةرماج مولتن
 رمشمالحر نورثمع كلوقف ارانب عنيا اسد اق فدو ايماقيساي
 . يوم ةعاسلاوانزولاو زي المتراردنموا ملى ق ىشبفو الجر لابد اضي
 هاوار ئديرشلاازهنم رل اتاضرإراشوانمسلطرو اسرق ىدنع
 مؤي ناهقح ناكذ مد ارطعب مهرياظللا مجرجل ثيحرصملالعضارةعاالهو
 لعد افنل هن اب رزتعي دوو ددعل ارك ف همدقب ان اهب بضالان ال١4
 اردملا نعلوحنوهو ىدتبملادل نطشنيل ةراو هسارب اىسف ءلعجيدتبملا
 ابجوو ابا يااعزناانلفاماو مل وةراصتخ اب ىطسملا دبع ه1شلا كاذل زطاب
 نم هلصاكنم موق هجوو باوهو فاذملا نع ملت نير وكل ملا نيل الاد
 ا او زِيَملالعبوصساباو مل مذ ىشحمهاةرابعلاءيصتخ ا هناالا كيسا
 شالا عوجولاو ذي ان تيبل هناا كبار مل هم ليطتنل ا لعفاهعب امودل
 ظ امد نبات حاج هب لاو طاووق نع مام
 رلتق نع غلاف تبالر يان اديلتق ىزيل ا كارد صو رع نعادلبف نس كنص كباطو
 قاما انع بدم فوز تددص لوعذمو تبط هلوثب با
 دبعو اًةرويضدن ادعوا اشد تبطلصالاو ٌةد ابزلا ىلعلا لمح نايلمال زول

 هنعدلذ صوياذل نم ملانب نملاةفلوهرأ |ئتسإل بار لممللا

 : لاك



 يلا دي ز ىلعو دي ز مرا ىلع روما عبر اراع ا:شنس الا قاطبو دصسلا لاف

 تن الابتعالا كرو الاو ديز غوت ولعوالا دوب روكذلاديز طفل عو

 طفلا اة حرتلا ف بسانملاو هبسانياملحن لف طلعت تار اعلا تدلّ
 ىئشسمملا عم شمل مالط غنت سال اذ تابوصنملا غن مالكعلا نإلا الا دوب عقول

 ”ةمملا هعمل ىلع هانشتسالل ثلا لوعفملا سا داراو ردصلاقالطا نم
 جارط الا الول ىاهالول هلوك مرطعب هلاف الكب سانمريغ  ارخالاوهو
 سلوق انه فول ميربلاو الشدالاب عفر لحم ؤ مقاولاريمطلل ةراحالو اذ دو>وم
 اوراعتسسا مركو ءوفرماه رعدربوطلا ناو ةراحريغالو لن سطاوبا لاثو

 مبارمو هقح ىلا يا قبب اسلامالكلاز هلو قو عفرلار اى ن اهمرج ار مط
 ةبسسلاب هٌووطنم غلخدل هنم ىشتسلاوهو اظشلرخات ناو قبسلا
 ليقاذ ا هن اف عطقنملا:ا'شتسالل ةرسلاب هموبفم كو لصتلا؛انشتسالل

 يملا نه نم عار !ريرحلاالاهلوقط اضيا مب قلعتي ام ئيحب اف ىع مرذ موقل اءاج
 ةاصع دروب ةاداعمج ةلمهملالاللاب هن اودايا ه! ىت راصت>خ اب ىشحن ها

 ظ لبافورحابرك تسيلاببال تاودالابشلاربست و اب ىئتسج قلاةلالاهو

 ظ ابيلذت هلق ىيشن ماميسفتلا 2 قايامكف ورح اريغ ضعبلاو فورحضعبلا
 ظ ظ يل اقلطيهي وبيس ن الع اهريغ ىلع ب ابلا انه ع و لصال ااه وكل الا بلغ يا

 ظ تائلنمالك ن الع انب ياةين امن مإ وق بوياقا بلغت الف لعفلاو مسال الع
 نوكيإل و سييلانشتسالا تاودانمؤبو ةدس يفالاو ةلقتسمتاداىوس

 رمالاوشن ياهتيقحلاو ماوث يويلقلاء ايكو رس ايهم نالعفاهو

 قافنالا ظفل نالريغالمساوريغال فريح ةرابعلاباوص قانت ابؤ رح موق

 اناوالمذ لمتسي نازوحي هن ةانعملب كل ذك س سلو اال هريغ ف ناو عرص
 نكن ءانمع تا ن إل وف افرحو االعذ هنوك سيو ددرلا ظشلب هيل اراشا امكاذ رحر عتسي
 رف لم و. انيك نيسلا سكب اوس ومو ةعب ار ةلاعقبو ءاهسك ل وق ويلذ هامات
 | للا عملا سددرتمو هل ىف عبرا تاغللاف ليما دبع ء امك ابتب غل شلاابكرد و

 أ ظ ن ا/ناؤاشاحو ياالعو الخواع ةير دصلاام مدّقشن ملام هلحن ةيئرح او

 ةيلوفلا نيعتل بصنلا بو اىريلع تمدقن ناف الق هيردصملا امباارتقا
 ””رملاراجالاوام داب زب عملاملاعذالا ةستم ةيردصملام نال

 ا ل ل رس ح جرح نلوم ب١ سن نال وم



 امنع ةيردملاام مدت مدعل ةيلعفلا ني اننشال ةيفرح اري دقن ىلع ْ
 ابريومم ثيح نمي تاو دالا ذهب هلق ىلح او ةيرعزألا عيش نم
 سيلا سيلف الاو بلذتل ارابيعاب يا تالاح هل وهو ايزنم ديف لكأل
 ارعر لع يتسلل سلو هدعب امر هو ةدحاو ةلاحالا ىوسم ركب
 يب بيوم هل وق نويلق هاورحوااه دعب امي: نانلاحالااشاحو

 ةفص لعاف مسا هن اذ مهل اروسكللا نع 'زارتاحا تيم ىالوعفم مسارهجلا
 الانا ءايرجو و جارل ىلع ياإلاب بوصنم لل وق ىشاوح ا ضعبب اذب كمل
 هيام لماعلا نالو ىدان نع بيانا رزلا فرح ناايكى نسا نع ريان
 وه ئئشسلاغ لماعلا نوي صيلا لاقو الاب انه موت دو و ىعل دوني

 ياهلثمو موتراطعل از كل ذريغ لمتو ال ةطس وب مدقنملالعفلا
 ماوقاكدتبهلل ةيوقتلل لال ارركو لا مرح ادي زال مموقلا ماق كلوق لثم
 هل وق يشل الاشم مايذتسالاو ىزنلاوهو هابربسسو اىفش هيلع مدّقن ناب
 نمرلاربالارع عفرلإبرم اع ني ريغ ةعسسلاه لق مزسم ليلغ الا وولف ام يت
 ىلع بسنلاب دحورماع نبا لق لك نثضمب لدب ةولعف ايف اولا
 !١ كي ارماإل ادح ا عنم تسليالو لات هلوق ىزلا لامو انشتسإلا
 ارقو لكن مضعب لدب دحا نمل ادبال العم فرلابريثك نب اورماع نبا
 لشي نمو اك هل وق ماهدتسالا لام هو ؛انشتسالالع ص ئا ا, نوقابلا
 طنشي مري مضلا نمل اربالا ىلع عراب عملاق نولاضلالاهير ةرحر نم
 يئس كأن وق نال هلبق ىذلاكر طب هوم [ىصيرملو لكنم ضمعب لدب
 روق محرشو ميطوتلا نم |ىكلم ها ابلاغريرطلا نع ئغت هنم ئنتسملاب
 هنالا ةراشالل نيلاثملا نيذهرك ذو نئانلامالك م وغاعنطعكل ذوو
 بتلاورتل ديلالع ب صنلاي!نيلامحالارث ١ هلم ةئلثلا لاوحالا ندب ىئال
 لحل ممعبللا ل دب غبي وهلوف مب ايلا ذ يارمامىلعرأ و ف هانشتسال الع
 ب عب هنا لهاظو ؛انشتسإلا تادالبق تلا يالماوعلا بسحر يلع مأ وش جلا
 ماقام لضم لصالاهر دوم نمل دب جوبز !قرَحلا كل ذريغو اببانوالعاف
 هلو طعما دبع هادي الا دحاب تزرمامانكو دي زالادح ماقام ديزالا
 ثييح نمإلهيلعةلغاد يف امور شوتالف لهتلاشيح نهيااالالعلاو

 فلا ظ



 ل ا ا ماب وس ا سوما
 ناصسيبب ١ يجسج ءاببببو ا دم 2 جا زا وسيول هع

 رعافلان هيف ةيلعانلاولع جوؤرم راو قربذعمانشتسالاو تباثكلاذا دا
 لولا لاقياذو هىساب ىمس ههاق مانع مقال ناار دقلا نسيت _لاوه ظ

 اداارهرزيتللولاإل اىلعر دّدمانرب عا انيس نسب ىوسو هالوك ىويلق ما ظ ٠

 رابعا ناكاه سكونيسلاا قف جمدم باو ضرب انت دماذااماو يم ظ !

 دزح الرو فو ذحيريغ هيلا ئاشلاو نسل يعم ةيضاث الريغإل هلوت صاط
 ابرمساريغو سسيل غرمبةضانالدب معاذ لوتنفازد احر اربع الس لقتل او
 بويمنلاهربخو عفر لذ هانعم ةينو هيلا فاضل اذ ذحل مضلع جرم
 ذحو هلو 7 ىشملاةلامك كلؤريغل يقوازثاجرجاريغال صال اه فو نحب
 ف ذح اذا مايرإلا فيدو لبقر اطائْسْم وكل اح يا ايريس صملايا
 ٠ ف زج الردغناروذشسلا ميش ماه نءالاق ةانعمىودو هيلافاضملا

 | تار ابعو عقي اماماو ةصاخ سيلروب الا رضل لع ئشو هيلا فاضتام
 ذوجو نمر يغال مطوقو ئذلاذ و ب علا هب كت ل فريغإل مرلوق نم |ىلدلا
 ُ 0 ةروشسا لوط ورث ايا هيلع او لش ش او كلامنا

 17 لاسرتغال تس ع نع ءانتروف لّيعاوججت هب ب اوح و

 0 لوك ىاشس ها
 باوافرعم اذهو ةركذ لاحلاناب لكس ساو كنم يشتسملا هيا لاحلا لع

 لعن لا ىويلت هاابائم دب ز نوكلاحرسديتلاو ةركن ليو اتغ هنا

 ا مائلارعب موق مدد امك ليلاس يا حاب اوج نمو رأوا ان
 ١ بمئلابو لدبلالعاججار هفرلإب دب دري غدوقلا ماقام لون ءرربشوا يا يقسم

 | ظ روق راصتخ ا وفيشبن هدب دريطدحا نم بال لوفثواحوجر لحال
 | ماارجحد دي ام

 2-7 الرمي و دف ىمنملا فوصل مريخ نا ىلع ىةموهو لا الج الا نمو

 ا

 ريغ ماق اموعفنلاو صقانلاف. موف ىويلق ها هيلع قفاونرمل ملا لعلذ
 اّباعلب اوس يلح سسفو دي دروب تررمامو دب ربع تيارامو دير

 « اظفل يفر طلا ع منلا ةمز الما !لشو فرت ىوس ناهمالك ضاظو
 ١ 4 هِيِفْريَسم هلعافو هل وذ ىشح ٌروسفملا اري دقو ةدودم او
 1 / ضعبلالعدراعوا قب اسلا لمذلا نم موبمملا لعافل امس العد اعاروجو

 / لصور اقادس مساق والطرب غل ةباسل لب هي ودل



 ظ / سول ةيذادلا ال باب ةي ىهزالا حرش ثامك ل ع مرطب ادعام ناثلا

 ظ ني مماليفدلال هتفسو سسنجلاعل ةيذانا زا دارا صيصشلالببسولع ولا رهف لسب او
 1 00 مالا يسد صا هبارلا ليسأل كذاذان فانمم فذح ارد عاق 20

 ا 2 .نعرويمملا فدل تلاد ىضأح فيس فيس مالعال تؤ ذاو لاجرلا سج نع تا
 ظ ل سله نيو ضحلا قد لع تلد ضحال جاعل اطال تلف اذ او لاجيرلا رشج را دو

 انريق ناو يول لنسب ام او يفتن ال ت ازلانامولاعملا نم ذاذلسو لبمل هلا ضررا 0

 ْ اق )جرالوغع ةيسولل ةرفانابزاف سيل لع ةلماعلاال عينضل صيصنتلاب رى ادارطاج لام ل
 1 .وبزفلاو لامتحالا ليبس ل عرسنجلا ةيطان نوكندق هلاجو انالجر لب يا انومتت تحكم مالا“ لب
 آ خذللاس دانس نمر مابا ىفشلادانسس ناعم ني شلل كلذ نسيت لأنا” : ص 7
 1 لوقو ةئازلاةيفانلاهلوق» مرو ركتلاوه ةقيفح ةانلانال تلال ع2 يب رادلا
 | الو رلوفؤامل ةعانلاوابجو زك ماليل افاضوخدف دجحشال ناك عنمام . ان 2

 0| نشيل لوقب عرجواندحاونال هلوق غامل ةيداع لاو انزل اب سن ١ نورت كم
 1 كاذب اننعالل ديكأتو هيسبنن هيفولعا هلوت عوصدو يسم طا ةئطاعلا
 ] مالصو لك هن رهو ةبوعص هيف مالللاناك ذا الالعاب نور دال مزال
 "1 يب هلوت "يق يوبلق لا ناضملاباهرش سيلا هيفا نيون رغب رموش طعما دبع
 ١ ا موتا اذ لصيملن ب هلوقو هلوعفم ةركنلاو تشاب لعل ةرشلاالت شاباذا

 1 د ةره قوفاهركذاهرركس دارم اركش حلو هلق تاب هلوفلرسفن ا ٠
 1 اجو 0 دول ابدا ن إلا تلد راسا !لاايبرسُسو ةؤاصالانع رإ وذ لمعلا دبعولا

 1 منعم يزف لح لبافلابو صنم نوكيال هن اركذو هبايريشال وافاطم سيل امانه
 ظ © نابونب مزال لاجرالو لجدالو ع و فلا لعنبو ار رعمن اكول هب برعي املع

 ظ ْ نيلسر الوم ئئملافملاسلاركذملا عجو ئذللاةايل ىلع بو ابرعاول ةقفلاب اري 08
 ظ ولالا نارمنب منال هلاركب بديل وجحلاسلاركذل جوج رت
 1 ي انيوشربغنمولوقو برعايه د زمدف اظفل بوصنم دإوف 3

 0 نيونتريغ نميصش هلوقل يارصلا مالك صاظوهد موق ىنصت ما نيزنجلل ثا
 2| ١ ةرارقي دمام الن يتالابا ما بسأ
 |  عقرلابحو ماوث يشحن ماركتلاوهو لعافلل؛امبلاب لصفو ا لوب يال انبلا
 | 001 ا

0 0 0 
 7 0 ٠ ىئيبشوا

ٍ : 

١ 



 لوعابر يال تن هلوف هنمو لوستلل لاثم لا لحر ر ارلاؤال رل رق تيت ما
 ةفىلااعاطوخدل لائم الار ارلا غدي ز الوم هل وقو انوئزني ابنع الو

 «ادتبالاب عقر ايرمسا م ابلحيو ن الت ااط امبان اج ملوث ىععللا دبعها
 ةدوب ف لدلاو بصن ةدحو ابرسا د يوصل العرب ا هدعب ف ظل او
 سيل لعةلماعام!يرقن الع نع يااهواغلاو ه] وت دويلق مااهربخ

 فلالعهئ انبب يالحر يدب را وق ءادبال العاص دوب ام عرف اط لعالوا
 لمع تلعن اال مسااهنالعنيونشلا عمّةارماعفرو هلوقوالمساهن لع
 امصدورلوقو س دنعادتب الا فر وهو أببسا عمال اك لعانطعيو !نسيل

 بد هعضوم ن أذ حوال مسا لم طعازطع نيوتتلا عمةارمابصن يا

 ل اعاطع نيوتن الب ةارملا ظفل حف ياأيرجْمو هلو قو نار ةلماعلاالب
 'انلاو ىلوالال لاعا مدع ااذل ال اراع ,لوث قيشبن وانا لعةيناشلا ال
 4و | سسيل لعتلعن اول مسا العنبوشلا عميان لجر مفرب هلوقو

 ياةارماعفرو هلوقوفو زر او ىننلا هؤيوسالتبم عوفرم او ةلمرم
 ةئاثلاالاعلعة ارم! ياابّمفو هلوقو نيروكذ ل نييجولالعنسونتلاعم ٠
 عقار وهو و ينم سد اس يد ءاجيو ا ةسمح وق لمعلا دبع لانا لمب ظ ١
 ظ انيرلود نر نيو تالمبا راو لمت ضايع ا نس ١
 : 1 ل ءدل فاثلا الدب ةركئلل نا هلصاعو هتاعدقو تالوطلاةروكذم ملوث عر“ /

 معاج 00 0 4 م الا كلاو ايبا ةرياج هيو 0 يبدا هج ٍ ب ١

 حا ماما رولا انا سيدو ومو جب 0
 ,ياوحسزم ل الو نعل 3 ادار كليعللو قوطعلا نيني ازال نوكتو ىلوال اإل مسا لحواء اناطع هبصناو نا ٍ

 2 ا و اطر رلماعال نالعلوالا تعفراناو سييل لعةلماع يناثلا ن الع هعفرو هبلع
 يازما000 002 الا النازع مفرلاذ خذلاو عفرلا ن ارجو فاشل ف كل دتبال ايوا سيل لع
 يروي 213 5 ير ررم هي اغلا ناس لاو ةرب اذالو جوفرما لع فوطعم هن واسيا لع لماع
 : را ع باب ماتخلا نسعرل داو هريفاف ماقملاذه عيضون اذه نالع ةلماع

 ا يدر ماسالا 00 ل بلاطوههنالل عاف مساهنالاهرسكبىدانملا نمانارتحا لادل ا جفبىد انملا
 0 ابوحو هل ماع فذج يذلا هب لوعذملاماسق !نمىدانملان ا مولعمو لابقالا



 ا ا 0 6
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 ؛ | 2 راوثرامتخاب ىشحم هاالثم وعدا ةريدتت لع نع بيان هيفادنلافرح نال
 | | للاب رلوق ةركذاماحالطصاو اًولطم بواطم اوهة ذل ىدانلا يابولطلاوه
 7 بولطماف كيذوعو كوعداو ادي ز يدان اىادي زلابقابلطاديقلا نيب عرذ
 ا 2 زشوااتارناىدحاواابب سيلبلطلا كلذ نوك ىدانم سال انه هلابقا
 ' ةومقمْضاديز اوغ ةزمرلا ةعبس يول هلا غاهيزياظن ياا اوال وق داطع
 , | سنكلاو عاساوايهسراسلاو ايا سساحلاو ةعبرانيوف كل نك ياو ةدودهو

 نبرض ناناوعرل زل تصل. ا بصالسوغاو ْ ., اترصصت و ى ' لف نىك دم يخل
 بابل 1سم لاب قناسلا هلوقو بابلا اله 2 يسع لوقو ىدنل لعاقباس
 ئث اك بكرملا هيف لدغ هلابرباشسمالو يافاضلاب ياهب اهبشسمالو ل ية ينس
 ناربز ابو ثلال الع ىبيف ئئلاو انهد مم هن الثلال يلعب هتيدان اذا ىشع
 ىلع نايئببفريسلتلاهجورحلاسلا ثنؤملاعتو نودي زإب وعو اولا لع ىئببف جاو
 رباماعئسرىدانملان لمص فطعملا دبع» دوب ز ابو تا[ سما وغ ةضلا

 تازلابلاطلااهُدّصفتل اياةدوصتملا هلوقو ةدملاواةركتلاو مل أ هب
 انرم نيعمريغ دحاو درو ىادحاو ىدئلاب يادوصقملاائاو هل و3 ىشحها
 رداصاتناكواوس هريغيلافاضملاو مار ىشص ارم ةلخارلا يااهدرلفا
 وهو ةضحيربغواهرداديعايك لاصفنالا ُةبِباْس نمةصلاخ ا دةضخم
 هب لضااموهو ,!و3 ىشحم ماهجولا نسحايكابرلو مل ةنصلاّءْفاضا
 ' مكوؤيشلالاو هيلعلوالافعم مره نقوتبرخا ظنل هب لضنا ظنل يالا
 "ا م ا نمي هب قلوب دوك اهدحا هجو هلي نم ف اضملاب جونلا لع هبُس
 ؛ | 2 فاضلاناامكهعب امبث لماع هن افاثلا فاضملا مام نميلا فاما نا امك هأنعم
 ١ | 2 دولاامافرلوق امريمدحاو لكدعب اف مالكلالوصح كااثل دعب ريف لماع
 5 .نبادعساي وع كلذل ن اكن العلا فاضمنب ابافوصوم نييرمل يذل ايا علا
 1 ف ماريئغالةحوتشمابز افنان ونلاعابت ا جشلاو صال لع رمل اثر اج ديعس
 | |. هعبات ةزوجعو يوبيسايوم امدوتوا لثمامك اظفل ضلالع أ يق ىشحم
 |(  وارلاعلاموبيسايلوقتف ليلا تاعارم بمنلاو رد زل إزغلات اعارم عفرلا
 : مدعو ةيكللارموزل بساع ضلاسلا هل اعاسشارجلاروعالوملاعل |

 ( | رئافادنلاب ب ةردتملاةغلاهو ةشراعلاةلرح ا فالك اهايااهّقرافم

 روك.



 ئبملان امولتملانمنالهيلاجاتجمالنسوتريغنم هلق هاارعابس انوع 0
 ارايتخالاةلاحركذب ريثبواضوت كل ذركذ اهناهن اب ب امي و نوني ال
 ناهجور [امضالا ةلاح ء ىعاشسلل ن العاور زطشالا ةلاح نيوتلا اوج
 هل ىئسموهو هني ونت ىلا ىطضا عوف ىم ابيت نسسيوسلاعمضلا لوالا
 حس |ىالكو نيو اب هلوطل فانا هل اهيبْسَس بصنل افاشلاو فصلا
 2 در ريوق لو لإ نش برعلا نع

 2 مالسل !طماي كاع سلو ا نفسا مالس !

 0 هلوقفانلا نمو

 3 ِق وألا كتف افدتل ايدي كايرو اهلا 379 7 8

 طال يملا بوصنم هئازايدعتلاو دهاتلاورامتشإ تبن

 و !لامكدزذمب يا ةؤوصوم رلوف . لوظلا غفاضماه سنون هنال

 ,رراجاا خخ“ ف ظدارارلاؤالعر | اورو جيو راجواةركذ ىذلا ثيدحلاهئمو لج
 ا 7 كلون 7 يا ةنكاسلاوأول اواولا_ شون موق ثرضنب لمح عونا كراع اا اروح

 ياسكلا بهذ مولعاذها ضرع فوصوملا ةدوصُنمل ار 0 يامصن

 نيت صنلافروررجبابهذهامإو جرا هلنعبصنلا نكن يرمالاز وع 7

 عبمىدانلانإلباوصب سيلوابءفر لع سلا ضعب مو كلذ لعاف ريال
 مثرعملا تنصو دقلاقبال ايركالجراب دإ وق يتسن ها تلعامكمفريالث

 ان ناو هظفلىلا للطن ةفر سيل ةلاحلا ذه نونملا لو انإل ةركثلإب
 يملا وا ةيوصملا نعي ضنا انيك ظ
 م ادرجسو هلوقي لسو هيلع هددالص ناو ثيدحلاةَمو هإ وق ٍ

 بنل ا ميدطد راني اىلا عجاب رييضلا اكلامنبادلقن ملوك ىنسأ ْ

 ٌرِضابلاتالثلاو هاو لمعلا درعه ةريغن مى ومازن لعل دورضرتاعي ل ١
 دعو اراركتلا نمدعل ةدرذع ليرك ذول مال اهعمج تم ايرجح ناك ام لا 1

 سسيلئعم ةدحولا قمل نوكت نال لمح صو ةيئانالريعال ءإ وت لسعملا ٠
 وب نالوارب اج ةريدقت فو ذح اهريخو قرر لحوض ىلع سس ابرمساريغو ١

 ا اهريشو بصن لمنى ذل الع ئابساب مساري نا ىصعم سشملاونل وكت

 ظ اكلم نبا يرقد ؛ هلوق يسن ارؤوصوم ةركدلا تناكاذ رطل الع ظ



 - نياوهتيتحلاطعتالوهنمابزال يابصنلاريغ ءأوفزياج ةريدش فوذح
 "0 ريلطي توم او ملوف ىشحلاو ىاشسلاو كلذ هجووءانسلا ىطتقن ةلعابريد

 1 نال ف اضملابهيشسلا نس نوكب نالاثملا اذه عجبو فويلقلالاق لايلاو اولا

 مامبدانسحاب مذ هادحاو لماعل ام الئ اه ريم نمل احهرلطي تولاو ةلمج

 «أباو لعاث هبرجوو ةررسم ةدصوهو بوصنم ى دانم ان سحو ادن فرحاي

 أفو لعاذ مساوهو بوصنم ىدانماعل اطئالبجاعلاط اي ها وث هيلا فاضم
 ىراّرعال سئل ا اعلاطل عام اوهلوعفم البيجو اراوج هيدر ارزرْصلا
 ظلما سف امومة قوما هنالالبجاعلاط الجراب ياردّوم لا فوصوم الع

 جوفملا غامكر وكذملا لاثمل كر دملاوا١ ةلاو اا رع هوب ابر اضل جرب تررموغ هب

 الروت نه ةلرولالل لازما نماقيفندابعل ناقيفسا اي ءلوق
 رركبراشاواقيفرب قلعتم د ابعلابف ناسحإلا عمبئطللا ياقفرلا ريكي
 هبام الماع هشمملا نكي ن نيب قرقلا مدعم فاضملابهشملا ةلثمالا

 ذه ُءامك هيلع تملا ئقونو اهب قلعتي نرحب ضفاحلاوابصنلاو اعقرلا
 هضوم ئإللاه تيوس نميف ملول 8 داب زب طعما دبع»ا بت رثل ىلع ةلثمالا
 / ف وطعل اب ياكل ذب لاجرلا نم هتيممس نجف ديوك ةلاح يالا الع بص
 غاقلا نا ثيح نم فاشملاب هيش هن الف لوال ا بصن اما امم هيلع ىوطعملاد
 ظ فرح ن ايام و ئطعلا فرح عم نيريلكلاب تعوو ةيمشلا نال ل والا ماي نم

 1 نيتي ذاكراص لماعلاة ل زاجوهو هيلع فولمعمو افوطعم ىنقي نطملا
 1 نطملابو فاثلا بنمو اني نابب اس هبط :رحا لهب مسا
 ْ 00 1 10 نا لحال لعنلا زض يذلا لم |وعزملا باب يرصتلا
 برطل الع ثعاب ضرع هذ اذ ابي دات ئباتبرض ئبيداتل اكلعفل الع اشعاب

 لولا عبو هلو انطسإفاةيرفع هلودصحرابتاباضياهل ةيلياعةلعد

 وعو موت ةدحاو هانم الل امسألا هيلع قلطيرئاىلاثلاراشلا لا ٠م 60
 ١ وسل وا نيا سان كت و اليداتولو مسالا
 ا سس ضنا نال اءدصم ةنوك طرشااعاو تالا مسا لح

 بفنلاناصلاو نمسلا كيج زوال ابلاغ لاعثالل اللعن وكت ال تاو ذلاو

 نم ادبامكار اوج يابوصنملا دل رق عرضنا اذكر دصمال نيعمسارن ال

 لوف
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 ب نمدلفاهب بوصنموهو ل طو شلا عمرجلا ينتج سيلو ٍةَيفلالا لوق ظ

 ملوش ةدايزب طعما دبعها كل تف الالجاهمّدَقُن ناجل اسمو كلال الحا علاش لاثمو هلام هد نيد اا وشم لد |
 كوذرمل باوجو هعوقو مسي ناهتمالع تاككيذلوةلعرك ذيىذلا |
 لعفلا ببسر ايرلظال ااه انعمب همالف ىف نايسلان ال !ةلعرك نب راشاف انك دا
 يارا العالع اف وان نارغاو ياهلعافنمرداصلا هلو بويلف ه١ |

 . نب هلرفي من ل هلوقد موطعب اطر اش ا روما ة سمح هل طرتشم هن !لصاحل او
 شلي دوم !اولعافلاو لقلار رسملاوه يبارصانم دوم < ذاب تتولو اعائلاو نامزلا ؤهكراش ثرملزلعما ىلقلاردصملا

 /رصمال نيعوس هن الب صنلاب لسعلاو نمسلا كت ئجز وكيالف ةريغر رسملاب
 كتئجزوعالف ىلقلاريغةئطابلا سشنلا لاء انم نالاموهو ىلفلاو
 ديلا لاوفانمدز ال نر ئاكلل ذانقالو ناسللا ل اهدا نمدن ال لعلل ةدلف
 تبضكرب لوعذملا هواي ليلعت الذ |ليعافملا ةيقب ثدح لاعلاب حوحو
 لوعشملاواب فني ص قلطملا لوعدملاو ةرمبا سويت يسكه يش لوعفملاء لع

 ميلا تيه اتزومب الف هيو هكر اشي ملام هكر اشم هل وتب ررنحو قألا هعم ظ

 ناب يالعافلاوراوقب عيحو ضسلا نمي ربع بهاتلا نمر نإل الغ شمسسلا 0
 زوجالذ ةريغريف هكر اشيرملامادحاو ردصملا لعافو لعفلالعاذ نكي
 ظ ولوأنلوقو بطال يلا لعافو لكتملائيجبلالعاف ناليابا كتبت كنج

 ا مدري قدهناذاعرطو اذوذ قربلا عيري 2 رلوق نم اؤو> شيل ري دقن يد
 ةيظعل نوكتانانبب لعافلا مل هكر اشم قرفالدنال نون لدي 3”
 ا 0 2 فرع مجبحوابدم طش دوف ناف ةيالا/ ةيريدَوَنو ا ابرد اندتب ىضك 2 ل

 ا هال ارخ 277  ميروصلاروانذ نمو وابلاوماللا ضوقلاةعدالاليتتلافورحنم 2
 ظ جا كازا لرصم سلو عضولل ةلع مانال اف مانالارعضو ضدالاوملوقك
 هاتفا )0 ناف رو يا قالمانممكدالو ااولتقت الووُت ةيبلقلا دو افو ماللاب_ج
 "1 نامّرلاْؤداعالارذافو الق سلو ردصموهو لتفلل ةلع قالمالا

 0 22000 0 سسئلاىرمالوقك ا

 | 0 روكي ريتزمدا اهيا تمت“ مونلا تنو ىلع قب اسال تفواركل بابل لحل ةلع ناكناومونلاذ ا , ....ئٍوبب لضفملاةسبل الاةسلاىدل هاير مون تيغن دقو تجب
5 . - 

 ندا رض مس ظ



 | قو لع ةرجلاداعلا نيب تضنو البرج تقول ذنلتش ال

 0 ,,ملوقوم لعافلاة داق الا نضاذو علخ ا
 | رم ليفلاةللب ”روئصعلا ضئساابك ٠ "ولع كاركزل وسو 7 ظ م0/ 35 مو /

 : | عل لعانف ةزيجل ورمل ةلعىركذلا ناف طاشن ِثاوَذن لجال فب لزغي يا
0 1 

 ١ | امؤتو ,اوق,شللدح شو عيطوتلانتم نما مئلس هاراو عقل ردصم ا ٌةفاضا
 ١ ووو يا كاذ ف هلوثو ظاتيالاوهو هيبَسلا نسهبرو مل وقريسفت نطع
 1 دصق ىدعتم او ماق وهو مزاللا لهشلا رل وف يويلف هاهجيصوهل لوعثملا

 1 الو فرع لالجا لجال يااهرجزوعوالالجا ةريعواغتراوهو ئاطملاو

 / | لعافلالعفدجو ىذلا يعم لوعذملاب ان يويلق هاك ؤو ىمءافتب
 1 دئواعر م وائتمولو عملا يارسالاوه مل رة يويلق هاديحاصم
 ١ ا ديراواو دعب مفاو خاطف عيص مسا هان !ايايمدو دحب دح
 ! لحفل _سالاركذب جز هانعمو هؤورح هيفاموالعفب ةقوبسم ةريعملالع
 / واولا ناك برشنت صن نيرلا برشَسو كسلا اركاتال كلو فرو اولادعب بوصنملا

 / وحث لصف هلوثدو ةل جوع نللا ث ةلخاد أبنا الا عم دع تن الن او هيف

 ظ /مرقدو نينا نسال نوكيا كارتشلالا نال ةررعهن اذو ىعو دي كرش

 | 2 [ىانيج قلاوؤللال عموسشنل لات هناف ديز عم تجوطواو دعب فاو
 رز  درااذاو معو دير هاج وم ةيتمل الع صيمشلا اب دير ا دلو قب حرتحو

 | ىلعئطع عئرلاب هتعيضو لحجر ]4لعفب ةقوبسم هل وقو ئطاعلا درجب
 « | هلوقبو هيلعرعت مدقت مدعل هعم لوعثل العب صنلا هيو روحي الك لك
 ([ كن ال هب لكس الذ ةدهومللاب كاباو كلانهو ةأنعمو هؤو يح هيئام
 1 مضوتلا نم [يئم ها هؤ ويحول عنلا عم هيئامساالوالعؤرك نم

 , | ًاللاروربكيباو كلالهلاتي لباب وصنم يارب لكتسيالفرلوق ورح شو
 ) | ترسوغرعفلانمدلبقامب يابوسنملا هلوق فاكلالعافطعةددقلا
 ٠ قعم هيفرياض]يئلاورباسان او هانعمو هؤو رح هيفامو لسلاو
 0 لىبد هلوق ترس فو رح نال ؤ و رحو ثدحلا اعدل الل اوهو لعنلا

 1 الامد يزيح اسم ديفن أبل ةبحاصلاواو جشع ةيعلا و

0 
 7-1 7 هج

03 
 م
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 تأ اوسقنملا نم هعم لوغنملا ىدعام ديلا جلو دحاو تذو محا ُُث

 نمزئشسلاو لعفلا هعملعاؤلا لعف ياا لعف صن ي!نمن ابل هإ وق

 لات انلا لع لادل ا لفئلل اوه هعم لوعفملان !ةدلم درعتملاو دحاولا لمْ

 لاثملا دى وتم/الاو يرحل اك ث دحملا اعذل اب دارملاو ايرتبحاصمع لعطل !لعافلا لعف
 لعافلا باص نمن ابليالعفلا لومهبحاص نم هلوف نايوس داو ١

 ةضنحلاوألا ىوتسا 4 وذ نوصومخملا رنج امهو + اريمالايحاص نم ه] وق

 هتدايز ثءاملا عافنر ار دق هب ف عي س ايم بش او عافت الا «اوتسلا

 موق فويل ماالئماجرحالالصو ىتح شئ بحاصملا املا هقترا ىتعملا#

 هجن ةىصل ِعِرا هيو نطعلاو هل لعفلا ةبسشن ةوصل ىاهؤطعز وحي دف

 هجرت ةعصمدعل ا ةبفذحلال داو بويلقوا نعشيريغ شيم الا لماعلا
 كيكو فترا انزيم الئزل اوهذا طي ءاىلل ومالا ناف ابدبلا لماعلا

 ىلع .جريوب يافع موق راصت ابر اطعهاابرلاج تلازامةرشنحلاو
 مكانه مدقتام عيرركتي الئل يا امرداعاملا ةجاحالف هلوقو ممئالا
 ي١فوسرنلا ةدصلاةئاضانم ؛|بسإلا ت اضوذات باب طعما دبع
 ضب لاق« ئسالا نم تاضووزلا يان ئعمولعوا تاضوئخ ا ءامسالا
 فرط | مونال تابوصنملاو تاعوؤرملانعت اسود رخ اائاانض ويس

 ايبلئاهنالتابوصنما ب ثودهلااهنال مدن اف تاعوفرملا مدقو بنش ب اس
 ناسل ملوق فاربخاتلا تاضومخلا ةبشرا يتيم ةلضف ارنوكا فشلا ع

 ! تاعيلا ةئاخ روق ضف لاعف الا لخدي ال3 از لحالل سسيل يا مقاولا "©

 ن اعوبوهو ةروْسلاربغ جنح ةرومزنملا مأ وو اهدعب هيفّئشالاه١
 بصرنر واه ب لحرب يو ل ب مح بض رج اذ هوش ةرواجباب سون ْ

 وتب سس ضوذح او بوعلاثلا هفرل ااعو ىج تدص عفر لحن وهو !ٍ
 ىلعرجلاب دعاقال وائاق دي سيل سيدار ب رجلا فرح لوُحذ

 ا تارا ىلع ماوذ يشحن ماة سفح تارورجلا ةلمجل ايا حلابلا لوخد مون
 , الديب ارعوقو دعو زيظاو ىصخا ناكل لعطقساول ماسقاةثلث
 يت“: لكلا لاش نسم افا ةشلث ىلع ةلشم اهب قاعتن ابرسساني لماع
 م لصالانالهسرق ف ىجلاب ضونخم 00



 ' 0 ظ

 0 دعم نضتلاواةباينلا قيرلعبالامسالابابوكب الو فرحلاب نوكين ضنا 2 0
 ! |١ ةفاضالانايااييبسب ياةفاضالاب ضونخم ىف طعم ادبعها فرحا ا
 اهبس ئشلانوك ذا ةلمامافنوكأيبسا,نوكنمم هزايالو ئاضملا رجل ببس 1

 . ىلع ايا نوكي ةوافادم صنحإلا هذ دصريزايال عالاوالماعهنوكنمععا ١
 7| ىونلافرحلابالو ةئاضالابالذاضلاب رو ىجم هيلا فاضملاناوهو عملا 7
 / || ىئئست نيئيطس نسر ةيديبتت ةبضاحالطصاو دانسإلاةنل ةفاضالا» |
 0 ةمشلاوفاضملاو فيحلاب ضوف لا ي!ةيعبتساب .ء(لوق ىشحم هالبر ساتر للا 0
 1 ةيوجرموهو شفحألا يار ولع دإ و شبا ةرغلاعبات يشبلا وكي ٍِ ْ
 / هإ ود نويلق ماردتم هلماعف لدبلاذ الا هعوبتمرجام هنا جارلاو 4 0 ظ

 |[ .برلاوؤالا ضمعب لوقوهو ةيعبتلاب ضوننح هن اهاظ ضو: نمل جات لذا ثررم ؟ 0 ظ
 / | ررؤمرفلماعلاناذ لدبلا 2 إلا عوتسلاْ لماعل اوه عياتلا 2 لماعلا نا * 1
 د

 /| مالئف ةئلئلاهيف متجاال لاثملضافلا دي ز مالو هلو" مدتت امك
 تتسع يب / | ئسماةرعسلابرو ين لضافلاو ةئاضالاب رو حم دب روهابلا ف ىجرو جب

 - ل و

0| 
0 1 

١ ١ 
 ١ نشل
 0 أ

 مسالاو ف رحلاب دو رجم مسبف محّرلانعترلا هدد مسجووا ةلمسبلا هاوق
١ 

 1 ٠ , ؛ا | قرحمأهلوق ةيعشلابناضومنمميجرلانجرلاو ةفاضالاب ضوفتممميركلا
  0افودجو رتل فيصتشال قل 'فولطلا بجد يشن ابنإلاهاصاوي اضفنا ظ 22[ '
١ 1 

 نت ب ناردلام تززساوغ ضيعبتلا ايده دعو عيذوتلا ءاهرك ذ ةريثك اعم ا
١ 

 ١ لااا يس نحن سوغ دا الاسم . ك4 يع |
 اولبالو مايؤسسال ادب دوا قئلأد سب ديار انابا امو رفلا نم رسوع 4 0 : ش ا

1 
 ةيافلابدارلاوةبافلا ايد و داو هلوق " ةرك ل نع ةلاجاواهرو رجم

5 0 

0000 ١ 
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 لوف ماللاىونملان انا جالو اور نكيرل ناو صوونملا ناله لاشج : ا
 ِ ”نيلوالا نييشلا ىاةثلشلاوا ملة رصلا|هركذ ناذللا|هنيلوالا 0
 ظ باب عيش عجار ةراشسالا مسا ةرخاىملا ةان دراايرخاذهو لوقديازلاثلاشلا 0

 ا وهو لصالا بحاص مس قالطالا دنع ئيتسد ارملاناإع او ىرشا تاضوئخلا
 ّ نشا ةمالعلا قال الا دنعى شل ابو يروجابلا هارب اخينا ةمالعلا
 000 هتبطخح لصالا بحاص اىريلع هبن امك ب ارا نسسح
 انعةيلا> ئاعملا دريس نابلاةب زم © هددادع ت هاجد د
 ظ ] دل لوبا سناب دكنو دو دولا نيعابب قت لملا بانطال مرنم

ِ 

| 

 ما

 مدلزونلا ةرجووم مركلا هوجو ةصلاخ اراحجين او هناحبس هلاسا
 منك مركار اف ميجرلاناطشلانماهبراقو ئظفحي ناو معنلا تانج

 ' ' هبوصو هلالعد دوم انديملح هسالسو ” 4
 00 0 ا سو نيعمجا

 3 0 4 ا م

 ربنا لعمال كاقدمم رمل ةررضعا ارزرلال هب رنوعملا ةمتخلا نص قخ

 ا ملا ضعو ملقا ارثع نمو رلاوحامدا لج ةقيرط يربك الا اهذم يف اّسل) عر لعب
 1 لونا لع ءدح م اج ايمو يدل ولو د 4

 رقكلشص
ٍ! 



 ١ اطلالا هزه

 5-000 م١
 نام ٠ ةالار ف وك 0

 :انونازؤقوصر
 معردلا نمر

 فلام
 ميم

 ريطانعلاب ار هشاز و اي رماره رولا ةرطلقر لا

 ريماشم أنف بف »و تترد نع ب دخل امرشا عقل ول

 لل

 أروو هال ديا ورم 2 رلوصارروك رصاابلل

 ارورك رار ص ابا هت الو فضلا وزد و 20

 رفد غو ودل را ووقت رماشرالا
 صارلي اهارل و امو لسفلا درفت د مورعارلالاث |

 بالذ درا ذاب وو سيعنلاي سكانها تف

 تلسكر لن انو انيمضاو سمكاولب اري ب فت لئن ١ ا
 ني ع/ر ين / 2 اتحوؤم /

 ىلاسلا وس نكملا عر ركاز

 ٌرركلا ب اس لج هزل قاطو ما ءاش 0 0000
 اورام ©



 ! ظ ا هسا
 1 رعاذب نيو ذب دل دب يوب اذ 92 مم العلا مامالا يما انحش ,:-
 0 ءاللاز اوسالار نع حافلا مثار د عيامو | هلا قر كول قررا اريعسا 32ج
 0(  ةسام ىف يوزاغلالا  ليقم زكر ال ةيبروم) يل جز امج الاب 3
 0 الاصغر يلا ذر ًاخؤحزاولصت وز اجيدلاجدرز اال نصلي لا لح

 أ ظ 0 رابطخا 0 ْ
 ؤ 9 مل ىف لا ةلةرؤلس ةريتسمل !قاررولا ةذظ ةيضنك 3 5

 1ك واس ملح عمان نئجاعالا 0 0

 ' لكسارلا يشب اب نلف ارو نيس جار ةهج أ

 : وافل راسل ذم مري 010 الدرزي نا
 0 يباع لا نمت بوما اولا .ودا زمنا ومن يدا 0
 | ةاكيحتلاو جادازسنل ةيفطر اطالب اثازسنلا نرظطلا 22
 0 هيلطورضتعامئابو نادسولا طظاقومر تارح زال لقوم هيرعس و ذيع وفا 0

 رومان .اريستت رب مللن ادا ترا ناشر جلازغملا ن ناريلعا روكا
 نعم اريستت مب دار اهن لولا زشغلا بافال امج درست مب بلطي ام
 مس رزويو رلواب هرخأز هت يالا ]ماعلا امد فريح الو الكا ة و
 | كالاطمسشلا "المد اعز اذ مربعا موف رخع نارطلا راي هريسضتو يلع نم

 ) رمال وارشاد وع سومو لوازم زان انروصر
 اب ةيمض نا ١و رب ره نهل تاما ب يفلا د نئور رمي اوعيش هيومان ١

 ”لمهازم ١نا حن افدلار ويعضرهزط اهئ راوار وج تيم اع يأ

 ررمملا



 هباوجو قرجووس رن فذيال فلا عاوبا بوما امو اضيا وقل ردم ا
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 مشا انش املا ت بلا ةئاط لل ثونلا تف صو بعنلا
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 لئاشلاو بزكاذ ثري تام نصرما لمت نمو ربط وا دسم
 لآ 14 ,ايعادلا 16 ل صلاص اي زاكد لوععم بلا مءاهيلا اءرتتم

 راي عوم سس اب هشنا تع فاطرتل 6
 , نإ الصف اض دلل ٠ بولا تو لص تارك هزص م ربع ةريكيت هدا

 ساتان عضوموعو |ودس يو الجر نلعسو ئيئلانا امن
 بسس اهو اكو ورب 0ع
 0 :اكليرارهافر كبة صام نصت نبا دا/درصللا لانسان َُ

 ظ هبوب: هاني 70 رت

 هلام زحل فدان ارو ادشلا رح قزح بوبإاب ري دتنلا
 ظ يطل تاراش الاز ثلاك/ؤمنلاةمي راكم كلريإ) هنا

 ظ ثتوملهلا هلا اهتضرعل هيتيالو ثوملاملاالا اهفمميالّولا
 ثول دّدحل ينل لخلف دِصاص ابيد للس الصرما عملا هن

 لد ل باتكب هيله درو تمهل همس مالا رع لع تاالولهل ظ
 با 1“ يلف لاو لع 44 لد ةَمْشلا

 يشل وا بلل يب ل وتلا يشب هن لاف ىلا 3 نك لستم
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 هك

 اه دا ىو نمو لاَتق مارت الاوت هوب اك كاما
 لال ةرلس لا لوصرلا يدعي دل يب دصإل وسر: ثا دارا امش
 ارلاولا هلشنل كوسه لئاوفلاهب توسب ون اهاه موت
 | كيدز لزم ردسي ابانكديلأ- . 'باتكن' م رطل تا

 هتف رهن باتا ةيلازصو الم تونلا هدس هرامت دس'ءاكس>
 هيلع درذ كولي كب ترغب هراملا تاالعت هل مرن ايكدلا

 َسرهرهشل انزيم دعب كوانا ! ةظمل نب انك باوع

 7 كلا ب نمو اهيفارماو ابابا اهدخرن تلانااهشروفف ت يكل

 ار درسسم ءله اوسع رد سوا هلولملا معي تا
 هتمولس ]ع لاو اب هاا كامل و دئلا برجي ترامب عم
 / اهريطمي ناسا ىهعس قنا دلشقب ايفو ّيبرطلا دب اطس وت اىلد
 تل ديلاوس ربو لاني مدل بتكب تا ءانلصد هممام
 هلال وم ايهلر امو تموبس الام انما كد مل ابانممج !!ًءادل ةل اكرم ايهل

 ايا لوك
 ابيل مدبب كي 002 ناكل يسال لام

 ركب د ف ا ا تمم ل

 اهل رةريصملا تلم ان اين ةسِس امال تيلااله كلاَيبوُع
 اينَضٍَعَََ 100 207 قو ا هج اوف انامل 1

 يل ادسبم ءاتب ل وذل ايس نيك

 هاوس عت 9و لادلاهيلا درو |هنتاض لش اب اتق اردن

 كنة زن) : ' اص بولا لراس بل هلو صر : يبرَسلا

 52 هان

 7 وسبح معو موت قا 0

1 



 ٌرايطلا نيب اسوي ترغنا فا ىو اهنريظن ]يمنا م ,وهلمتو
 رعب حال تمّ ص خت ل امن ير ع ضلع هب تدهمتسا

 ذل مائوبااعرش اولا ةديصتلا صام تدقف جن اسرطلا
 هلو ةدصتلا بلر سنوات ورءا ام ماضم ةساها

 ريا ضيخن 0100

 ل ذالك تاكو روصنملار سيب كاك لجسد كلا
 ملتادتسارم وا ناار است باو ديزرال باها'ؤاو

 سائله مل عب يلا كيا تيب وعملاتم م تيب ١ ع روصنلا لانش

 كوم واوغل !!بوىرىلار رص # لما ىرلا ءوكاو تيباي

 0 لاك مب ل انيسرام تذخارص هل لان

 بارا ايغ رار صو لكلا متي الجر ازد الاف نكاو نورنم

 سس كارو مقرن دش اهتسالاب :

 لشالاع| ول رخو زم دوو مشع ل ىتنامزعتل ل كامو

 للة نم أ ن | ليق هيك ةوللاتانيصتلاو عب ائارصنلا
 ديرب هيطعي ملا بعزم لات هش هدلاى بلك ىإ رنا 2
 هو اكول نهرا ب دصإلا مزعسبعلو ةيطغب مركا بهزك

 همس اد شل ضو هبل ة/مو الك 1غ كاس هترروصأهرلا شو
 ١ ءانومشف ب جره هلت م هج هيلا بسكذ هب يو يالا

 ىنلك هك ىروصت ام بضو نيس اما ظ

 4م ذو نص يغض يف كنه سرك اّتع يسجل عب لعب
 ه ل لبست هتضرعم ضاخ باش يتداق ل وص سِيلَغُو



 بارع ةعرسإ موتا سحر يتت لان دلك ومن نوهعلاد
 لق با شلا)ادف هش ةسرالاتن يسلب زياش لاكن
 وسع كوس حجب سس ىاو لوشن اب كتم لل نناْيظ د لمص

 ب اداوم اصن دعباوهبنت قبو 2 الامد كلام
 زول يخت مم ولا فملاواببع تيار ر ١ ا دهس
 رحل لك اذ نافدارلوب رص ناو لكس و 10

 10 اي عكر
 هلار و وم #2 هناازوص نب فمر نيكو نا هبأذ نا رهن

 ره هضاب زاص ان ربرام طب لل ءرسشاب

 ةازر مكاو يرجو ساد دم هس نم زب اجب كانا دوت سس
 هوس ار ديد الندوب بأ اع كِص اناصرتت د اند
 ان ايلاتض ككاو نضراهخ ثب "لام ار ١م ا عوز
 00 152 تاهو هلا هزت اذ تيس اهياو تضتش تعز اا

 نورس جئتس انة بيعلا لاطا هرفاسا نس يحسب درا ءل

 هس اون ابلا نهتم باص سو رض مدرب ل انني
 كيب اباهّص مغ هتو ماصرص اف دما كس اهتءام

 لاس طسامل ملا لبصاضلاث اىايلف نازي ساسلاهماتو

 ١ نوما طابع هن ابر يخاف عرللا و تغ هوبا لش ص ظلم باو
 ّق دار والاهره طءان هر واسرع دعم اشم راصر يييتس اد يرش ظ

 ل ادكضالا مو انط إكس ١١ه اولادي يبس لك هاهي از ررساو

 #0000 . ارب وف ربفوت صو ردلا تون كن

 رم
0 
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 هام ادالا جيلا زيلان ةيسرعلا له يتسم ز اننا لف ب انكم

 ثيروعا دا باهش اواو رتب و ماس وبسم ضلال امج
 الفاو نيس يوان وف كا ءرعسم

 ليبيا ٠ 2 هدد حسم

 يبس هدل رك ص اثلاريكا تبا دوعصم قى ملا خب روم, كاملا لاذ

 دوار وظلال دوج وال ةلاورعللا وم لمؤلا وبسم اذيملا
 ص كش اكسو ءاوس ديما لع د وجال د هدم اضل ةزشلا#

 نبط زمو ذل هيب ريغ انريسس إف ههنا صو دايالو داني ل ظ
 لك هايصاو م هد اتحا ابالا د د دجال امرلا /دد!نصصارصانعلا

 4 يب هل همي الاو ل رْس اللا انلذطا طع د هاتيباو ل ارم لازغ و

 ةيبرعلا معو تاغنال ايام رعب د هادو ءتكسب نس او

 ضار اولا نكت عار ودنن انح و قلن ادفع تضق دو ظ

 / رغلا دع ث ياصم ا ةبعصرم سلام تايب طع رشم اهتدج و

 ةرساووتاظلا يف ى اهرءاومص ةمصلا ليم اف ؤ ف هواهبارف اهنا
 م ثومرّونملا ا ىدسلا اكد مد ةىجح# ةديج كطابلا زد يبق
 ظ ] 2 2 تاس هرااههب ث ونع ايو اهنع تون اتي ربطة وصال اك

 ةىالكلا صوم إلا روُسم ريم هلم وب او ولكم وال سبت اماه
 لولب ضلال ضب يف لاشم لاو رئاظنلاوارأب لتس ف نم

 7 و هيهات ف انعرسياو فنا دل يعاد لاو توكيل ظ

 هتلرب متو هس رمان ثكشل خب هلاؤط ودع كي دح با عا لاذ
 ا 0 ةناززلا عسر ,هةلصصر



 ل2 دصخرت لامت و هاوس هسلا تاك وا ايكلام هئكم هدلا ما ما

 يدلاةيب لا له ايس دل بصل هس ابدنص صدق ز اق بصر ماج
 لطم رايسبلا اهلا لصوملاببسلاو رووسلاس د مره ا تفمو
 ريض ايتو روعل ارشملاب هدلاهصصرعت تامل باد وع

 هين ر كش تجوتساو بولسلاء رد اصلا كفا ! ترهتوص 0 ا ع ل كاك كل ا ا
 كتف مهاو هارم# عوار#و ا ثرك ىيممتل اب م و ب عل 2 رص 2

 بدفتر ىن حيد غيسان هاياالا كلا ابرلا ممم طي الن
 دك مررال"باس هاّيب لمصو هل ركوول طدابملا طب هك
 ثالاص دنا وك يلع هسا وص سني ورام غر وعل ارلولاو سمشلاو

 اسوا بهل صر ايىدربر واذلاب 2 تين لس انام ُص

 مسالاو د مطا دع مرق با عسا دم اال د لاكش اولذ بهنلا
 ل 54 كر نحن اصربكا اها زار اجوطو
 راعتو ليوا عسالا فذ از عمرا مرصد ةرمعل لك ف ثارت هلا
 وش يثق سود اه ص ساشا يف وصوب طع لع هلام و تبع لن كالا مانيلا يديد همنا ل ريب هن هنال ب هرهه عع
 اب رج داع برعلا ل عبي رادع 2 ةيدضملا هرب صح
 نصقومل ضر يمت ىسغشلا ب كي ل لص لا ركذ ريف صدي مرتد اولا تول
 ارب زم جرا يس رمغ ري وج)امذ لا لثال لج او رعب
 هدد الص ملا نكح ارب ثول ل رو ا د وجوم ل١ 3 سسييلو ادي ]طيران كرت خدم هحركذ صر اس فظل ضم اينما لع و ايا عكوارفا ل 2. دل ابار زيت حرت ذاف لاجر' مهري و
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 قف وشوم رهو باتل ث اوع ل بب اخ سال رص رصاص ثا خو هيلع

 :لاوع توكيد هين وجوال رهط رص مامو ةليضملا هداهب
 عكر دعبدب / صيرصل تاك كا و رعب ريغ او وص ربع دهب

 ثاعسا توكيد ضن عير اماو معا هملاو مري رجرل عن لف اماه

 ةمئلاو ث اًسداريج توي اايكتا تاهجو رن و دافور

 لوك زم هيو ببمو لس كازو سس انلا رم امم ناتلاءرمالاد ١ىلا

 مالاناياءابطو زا اهدي امو :ببيلا ضرب طال إكلا
 جواراهلبتاماهيش ريال ايلا تاوداو بلس انه ضم تالل احب
 سلا يما ع لص سنا مرد تن رحال ايس! ىف حلاو تا هاشم
 ي اة وم لص هب شوي الا باع نوتاوها نم او امتد مكرر

 !ايت لعل ملوث صا تاع دفا اداب اهل مل يدارحا

 لاب مت هيوبيسل ناو ير فرحنا د دورا هوا ب لاو

 اًصلاغس اد ل اج صوص يا ىلإ هيلجر ىلإ عييَهمِل كيت واب
 الهدر شيلا وشن ا درع اش اوما |(مههشمت ك ا

 ورح مرقس ارنا يف 0و ل

 لو ارتي ععبب ىضعب قلتي الو نعبد ف لون الونصعب ذا '.ا ا

 . بط ةوذ طيز برص بولا ل و رويت رونق بكرم د
 االا د ثاوا' لت ء ملغ اهدنا و ب و صم ر يك نط بر ضلال يدل النا

 تمور هتدجوام ب فال زفلا هو يرام سبت امرك
 ياسر اول اياك يإ مير زفلا دي رىكيضال اه هيب ملا هم
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 ايست وب طيس اعرلا رش اهو فوغ ظ
 5 يروا س ايل تن اىئببم اب شما كك يس

 ات رلا رض هناا اهوؤرع ثوكي تا هتص وا هيض لاكش ا
 ( بت ر رمل, رصضر مص هش ما وصل كابا جاو تلسا | ست دل هي تساوت

 6 اةتلاما شياب بوب للشرق كلا فكس اباد تنك
 ند ونبأ هّنص و را امن عياكلا لاك الاثنا تسكت اليا
 يلينقلال هر رقت ابستحب لو طموما دب اوجو ياو هاف نال هوفر

 رمدتت و ولاوع دوعي لع فريط و يفداجزلاابسنخهساؤ لو
 يزل يكن سابا تنك يميل تبستح )مولا
 عجول رصمل لابس اصلا ل 0

 قاس همت: ا برا ويضطر

 لو ور هنا هب رج ريقكرجر در اهدصا نيوسميم لهم لاكش نا
 لوعشمئ ال اس ونص توك ث ١ هّتصو نان رهمهمعر اكل و ياك

 ب انجب همو هام 5 عمم ة بكسل سيل هئ ادب اجو بكرال

 8س هدشن "يب لكمدراج ياسا هلق هور جبان يا

 نائم فب اه تاتصبيتتانجاجو كلك ماسلا صر ايبعل ١

 هسا( اند تار ةظلائهل هد تشب كلزكو ناتج عاج ا

 هس شا ايرعب يسهر ول, ' سس او

 دورا سابك دج نارك يل دال ل كافاهرالعتع

 صرع ف هل ويا دباوج د توغو ف اسرصا ينضم ين حصر هش الا
 هل رئاو كل ارو ياريم هلعاو و شل ا ب شل ارو درهل وت

 ثول



 هلو قدرلام اوعي تاوقالا عنج انهداص توعلاو هل وعم تو
 تطتبلل رغم ثاملاو: طوب طعام ت امو قغض ايمو ناماسد

 ىله عيل داو اهو ثوبي ثا هّرصو ثور اذ بضل يف كار اكك الا

 هد لتي لها ومصيل ناش ل غم نا ولع ب صنم دنادب اوجد
 رب دن ص هب صحا اىانل صا ت ورق هدا هيلمعي فار تشم

 4 ٍيرلاب سلف يل ارمكر هيل ذل نأ يعض اه يعامل مالكا
 تّيكِيلا كبار 504 1 مهل ةيباو ثوراق هللا هيلع

 او اللا و تعترف رباك رصاصة وفس رب راق

 0 تصد واب دب ريلاق ارا عضاوم :بيبالؤ هب لاهشالا

 ل6 ديلال اعدم مات برا ةبارع وو ايا لغا

 سيو مسا انضانففا] كد هيدع مريس تمس ل يضمن ال ب هس
 ريرقنلام صيت لاّيلاو امريملا نءو/ يدب هيلدوردارصول ماس و ومس
 بصاصلو يف ياشل لاك لاري لميا زالوا

 اسرع دف وس اىًّيحو صاص عملا سكيرب

 6ك الرورجدراصر كبب د عاصإب ياض فدان اص دل ثا

 ١ ا ءتحو وئراب ري اك ول مدل اكل

 م اكرحدوا نزيك د تبسريبسال ! دباب رين بس اص تنعفا
 وكب ارطنقب ضاطم عخرلاب ار ندد ايف ول وت عب لال اكسال
 د و او ؛ونداو يي ق ميرا لمص ذهل ا

 تبر يرقتر يمض رقت اركب هل و هرمح 2 ١ رتب الاب وفرع
 بأ يم دمع ركب او دل اوباووضدرب زرت الط س
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 2 22 عع

 ع ا سب

 د يع بح جدو وج يحج 5 0

 ب اًرلاو هيبرلا ى العا ريزجلا ونا اب لقعا ام نك صو نواف

 ره اكلاذوت فرك وج اللا تحباب تيدرهتملا
 1 َرهصرهما 500 رم سويا

 ئاذد اذ اك بيع هيث لم و شلا انوع نا فنا اناا يدري لم
 راتمد يضم علا بع هدب لدئانرفاكلا ىرو ارجل

 اودي وتولت جزعد عجررشل تاطضا يزل
 راهبلا ل وي ؛ ارت : راع سولي الا رهمرميعلا توكي الريب رهشلا لب ريحضولإ#

عل ميكن ارا و توكيل هل رت مرق مولا وكيف ةرهما
 لاّمَت هر

 نشكو نيرؤلا بما نحب حكت طاحت اكودلاختباو»

 حي اوم مانيلا صا هسدا - ىلا ءاطنخ هدا وسام
س رّسصا هشكس ينئسما ةبلغلا َةرُكِلاَيْف ب داس وم

 ه

 ظ ءايعلانم ايوب هرشن!ام نأ )ئد هدلاو نك

 امال لعيون :نِمِسضَْصْرِم
 وطبع انو لا انجل اهعرح نم هب لاش

 روم ضوا رتب لاب ب ورم هسا 000 اب وصص ت
 هل علال شالا ياللا ف ضو ت ايون ءانجلا مدت

 35 اج النص اج ابوس توي ؛ ٠١ مضت توف رابءاطدا

 ماركا يد دل وك ه يلع مروتم مع هرغصو ارب الاب جوملا

 لانج اكييبارب رئت م هرعب اى رل يلعن ل ماتم ولك يرضع ظ
 اتش هلا ناد كا ورعد ىكسارك يمض بص تدراض ابيف و

 ايل دا 0 1 ظ ارض وعسر كقَض

 ا
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 اهواباا را 2 راكم

 29 هسا تهنسدل ساهرا بيهصوسؤ ل والا تيبلا ف لاككسالا

 صال دب اى رم تكي امسي "'راطاغلاد يارلا بص اهنار

 نباوحو رب معيب ا نوع زى بجلال رول هاوار رس يصل” نا
 ه تل مس مالا لاين رمل ب ل وعفم هش اع ب ونس هي

 ءاراعل سةع امج درك سس صيفي ريشلا رع هقشر

 نيضول 0 معاك ابوهم توين ازنوبف د نيوتن
 [بصت د 'ةقرعم زي يعلو موحد توك د 'دوزيج ماع
 لعل يبا بيس سارلا ومسك 0 / قروابصل فاو رع دير

 ادله م ةراست وت بخد ريف نيهولا بز ولك سس لاب
 هصواك ال ااك امكرلا* كيلا بمن اهتشعم ترطب بوو

 اه ورع ورلد توك هائطتل/ لهل ع اض و | رادع اهرناهنس

 دب جو ب ل فص ها وعاب صنم :نءاشلا 2 تلهبجتس اب ودع ام
 هداه لوقو ةيساإ دومير يصدق مات الك دهوتس هلو ا

 قالا“ داهرءادح ب د الاهنس اربط رتب اه اياح

 راع ا يهيصر اهوانبا اصوابا تزل هل وووض د دصاو لكلا هن

 رو ل والا ييلاَو مريت اسوعل نيالا بصن د ل والا عن >ىضسنب
 رزكلا عي لسا ةيما تسلا اسعد م ان مالك تر زكدل يا
 «اباي اعط رتبم اهو انبااهن وابا هل رمد ةيلهشتلا د ُْملاوع د

 0 ميااببزبدو لي وسالاوب قو اند ب للا ءانبارط هايس ١

 ٠ برع اشسل'ءىسلا لمعي هرشس !انره اكل ل ين مد



 1110 وول اب ' نانو اياك

 -. كي تاوضنتب ع الطلاو تاو ير ادصا نيمو ديل اكشلا
 ذل بف ناكل ناكر وت نا اوجد تاكا دع اذ اهون

 يقتس »زارني سم ف تسمح ناسا رؤس سو
 فاشل إلاهعرل هيلا ياس ٌةَداضر هرج امم غشت ايدو
 «م ابوممم توك ثاوهتشقي حاظلاو ويرلاب تاب طيف هلو

 :يطشب سما جرو اك مسالا ياو ئا#لل ذل عضم
 ئمصلا تاعي ناك يكول بول كيلاربرتتومق بو
 ماعلا نهب رش الر ١س ل : منيع و ةريائلا لمد

 اسري ورد ا بكَ َو قع تركو ول

 يهنشب ياهلا دب داكن اصل وطو رص اووصوب قدم لاكش 31 ١

 بكسل لو بشل دزداذ مس لوتس هادا موتر توك تن
 بل ل رعشم ىناع ب وهلم هنادبا و جو درو مس ثم
 بشلوا كش هيلع و يزلار صم 0

 بانو اوضا الع ةردرصو الاي وج ال ادع
 هل الامل ماعم ررسن ' مادي > ف أرصم لوم لجن

 .باومنلا را ستب لب اشكو امو وعر شلا ةر ورع
 يل! زءاو وبندر اس ئومنلا حبسا نوف انلام اسس هب
 سه اال وق فك اعاد بسلا وا بإببهس

 كيبل اطرواهل هيوم طا ةزوكلاب
 الاول وكل ابادل مود رص' ريصرب يوصل اكسال

4# 

4 



 31 ا يس 8 0 :

 بديع جرد ةسو ذأ ترن مههلو مرمى لبا دل وف ثا دب اوجو ابلاب المري ثول ارض
 ىوبايي' اذع تف لو اذوب !اعن هل .ادنلا ورعد يَ
 اع اهعلاو ةيطباب ةوههف بسن طن تاز وكب يف '1واربرزتلاو

 : مث هلل 1 و يي مي ا واي

 يي رمل لاا بْنِ لانو غلاك علا

 رضالاو لاراب هدداربع دلت اعرص !ئيعسوم يف هس اكشسالا

 يال هيلشل هير ارا هنا هباوجو لامي هلع افادت توبي ارضنتب
 ومره وسائل الاد ةفانم الل ثول تن نك هدد نابع
 ليرات ل رمل ربع ابدل ف فاشل ل اسس الاوز زدنا بولس ير نلف
 وواسع جلاس امباوج و فاضالابر و جك توك - يفض الا

 اهبدر ريد هربت قناة بنيو و دلهي ذض من ةدبع اب ف اضم
 ف اهيبص بز دلارب رزسلا توا طص لا دتيص اههبيسصر بولا هلو
 2 2 عاشو ياو ل د ل ماهر

 5 وعلل طز رض ناو 37-1 امهتس
 ادي دارطسينر اطل رج ابرك هل وف ردا نيفصوم هو لاهكسالا
 يف بيان هلع اهو قاب هل وق ثا هبا وجو قال ولعن اه وف
 نانا اهىالا بسلا اج ر درا ضو عر كشر كبك ناسا
 ناب اب ومصمم دولي ! يصرشل ماعلا م وي رلاس عر و ع١ تاويل ب
 تيباربونل »ب عارم كوع 0 تاوبارجو
 بسس يللا ع عل ص١ ا وركن لس اشاياي دش ايمو



 تلة: وبمن ميلاسوضلا اس اسد اسلاك بعسل ب يللا و
 ضو مام كامات هتقاو بالامل

 سيب عطنا لاب يرلاربق دل تا طرح نيعصرم يف ابل اش
 هرث د مرت انواع دبع ةيشن هش وبا وجو لاس ولد ان اعرترعش
 لكي مافلاو و! زمزم د دا ياناتا ب كارلاكك الا هدبت تيبا د
 ماتا يشتت نانا دل ىقثا نجر ين الاهان اهرب ت 7
 : هيي قر زامل ل ّ 01/1 طابا 2 فاض الاباضو محد 27 1 توب انع

 بطيب لابي اب رااح مقنع هيلارع ت َتباَمَو
 هنا باوجو ورب رئاخ سيري هل رايح نير روض لاكن الا
 هدياورد اخ جو شي يدشن ىوزحن بتعب ل وعمد بطيب ف ير

 تولي كانهم عااغلاو مف ف رب ةرجئابادل تم اكلا ل اك الا
 موت معو ابالا ص لصاس مش ابا ثا نينا جو هيل'ابأ صاطابار -و

 هاما اهارماسل برايل رابس يب نشا ذايب
 رشلااههنلا 3 نما ماا دسلاو قي ملا بصي . ثان يدع جيتس 7
 | نإ !دييسس نب 1 1

 بكم اهعتمعس نراك انويمبل اعز .
 معن لفلاو نسهزك اج كاع 0

 انو طر قرصا ل وو دا باوجو ان لانج اه ورم توي ذ ارتب
 ا اجت تفلت ايا ىو رح هت عام

 هاكر متلو رج ١ ١ وف 'ىنسمب يد رهل وت نمر عاو مس اوم عديل ران
 م ع اتسمت را ناو يا

 قلو



 رددقنلاو رحمهم طش ب رب تفر اد <زوع وبلا ها
 لاو وس نو مول رب نونا ناسلا نصرا تيتباراذ

 : ىماشلا ]وق لاذ ملت بلاو كلذ
 تاىينترما ييمشلاباَشلَع ال را اي لوقا

 كا 0 |طاصا وصوم قد: لاه الا
 عب 0 لهل ب ولم ادلاطو ينج لو نصرقا سف ل .لوت
 انصرملا ئوربسلاب شله هل تف ياكلال اك اورو اارلاخ
 د راع قمتم طافلاو (ويسلاوو رب

 فو يسلاو سسملال بو ع + كارولين فك ذم ص أس لق يلع
 تلفان اراك وج دراي تسلق تب رب هبل تسلل ايا
 السم (كلل“ دوو م يباةنادوعد نعمل 'يوربسسا

 ظ سول موا عج دلو ل ماكل 2 د ممم

 ا ثايطب طاافلاو اب دعم دلت اهعرصا نيفصوم ف هع ل اهسس الا
 ظ م الكر اسم ل يذل هبلاوجو مناوي ذل بهار ا فرم توك
 تزولا رص ل نحن هك رس قنص يا هيل امو ُئاطم مصب
 ١ ضي ماطلاو رهاب سوبو هل وق فاشل لاكش الاو مر رجا اوه
 نطملاب نزح مب اوج 2 يو اؤع ان طع اب بوسصنم ثوكب ل
 هل ذرصد ١ مكاو يذ 4م ٍيسول ءوس و ب اما د١ تيل ارب ريت ربوع

 هيي انفلات وصْوَ باج علا نونه
 ١  0ئه دل ١ دس اوف لن دسهزلاب كئاجدلؤ رص 5

 ذب اصر لد مرسلا دب ' ورجل او راي ' رص وار الاب اهرئرم توك



 صادم م الاكل اهكالا نوبتب ل يعم دئاوع بوه هلا
 هيساوج واسوت عع انليع اب وش تكي ثلا يسمي غن افلا و نمش اب

 وهدم زارت كايا سصضارب ساد دكرما لمص نص ث 2

 علا و حا هدلاو ر ومالا برجر انا وبا ب قخ

 تابوا كدياث دان اساولارث مخ حصا
 تاىضقيرظط اافلاو سل بلا سنو عع رصاو عشر ود لاس الإ

 اهل اصل دب بوصلم كاد اود م |نيرب ولما (ىرتزم رقي
 رك اومئاوراني دل دئاق لابلا يتوافر مج مسلاو هبات 4

 تلا مبا هراط ايم هان! اق
 ضن طش ا بصن بيوع ول درعا او وطور جحيم لاكش الا

 بوهش ل لع بارع ريس اعاد اع وفرع ثا ثنو تتي ملكا
 سار لاكت ار اط اعبر ني رمد اصر ثاش ل عطس هل اك

 اك < 011 0-2 س نيو - تدلابب (هئالرع تا دم بعتنا نام كايت ادع

 28 و أوج روعورص١ و وطوم وويل اكسال
 - هنالك وطرم ملا باجر خحطتل ل وعتس منا وعابوصمم توي تا
 قرار انر وزن ثاب ضيزنلا!نرصست رنا ترعستل عا
 ١ دل وت علا و صو ياسا هدلا 2 صرعل تست
 د ل تدل اًينَع لات لَا اباَبنْل

 يملا باب بصل وعتو دصاو عطوم يل هيت |اهكتسالا

 ل هلو تاب اوجد ول الك دفا نفاع الاب ر ور توكس تا

 ع

/ 



 از ووياطلسر ف بابل لكم دقن رك سرك ضرما لع

 انفع ةْزاَمَو نينو صدم يو
 عضوا قي د'زل دلما سد هلو ييرصا عصر هش اهل

 ووتر ص هلا هبأو ج »تلك ابواب نهنقي مداها رصااخ و تينعر

 لوس زو ئييطرلا ولكي ذلاو ب ريت اموت ي ذلا'رتبلاوخ هتال
 أم بصشلاب ائيكرلا دررءاسو هل راسل لاكش الا مب 00

 يل ومب بوصنم دنا هب اوجد هرب هصص درضنفب مهلا ماع ظ
 اورد” ناك لالا دريإس2 نيرا رع لكل ارب هس يمس

 قدس 0 ا يكب رثر تا ونص

 رع اطول يزال اهدص ضاع ل ككل

 تين الوعر رص[ ففاض لالا هبا وبك و ثاب هيض نهتني ماكل

 بكابملوتي اكلال اك الا ديلار رصم ا ةاضاب صرح دي:

 يرسل , ما هش اب هن 2ينهستب /لجل ضان دباب

 رصع اذعل ١و وم داب رش ودل وق ثلا كار اك هلا ديب طعلاح هن
 ٌىورك « ارسم مك علا هبا جد در ةُدص دن ! لك هرج شنب

 ظ هل نافل يي بيسر

 كيس اطياب 3 مر سا وصط ل نم انلا ثا هيا ج دب
 يكنس ولكل ارصاطو عض رلاب رص هلوت سس افا ل اهشالاب جن بح نم .

 تا كتاهرما ومص رشد ا صو هيلا ا

 +47 راس وص قست و ثدي ناو نصر ما لص
 هلل يكلاصؤ سر ىلا نع ند ص ١ذا تيبارب دمت ةرصاو ال هزه را



 10 2-5 1" ا 3 ا 7
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 3 تع دسفح د داس يروح - حصل 5 2 سمسم مس ير بتم هلع -ِ 7 2
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 3 وسخ همس حاس 0 2 ا م يم م ب مع م مي 1“ تسمي هي ريم سوس 2 2 ا 2-7

 اج عم هس م ا ع جشع تت 2 د ِ - : حمص

 ا م ب سم سوو ب م سح

 0 ا ا م ب ب م م م مم

 يا ع سب و 9

 دست هيو ص وصلح دج أل ل ل - وح و دعم -2>

 - - سا 0 5 جي ل ا ع ل ع عج

 هع دس بر عينت هتانصسم سا تاج ل وع اح .٠٠ لتس كاسضس تن ع سطع

 رسم اكل وق يلا 17و ئسعت ند نحو اوتو كاب

 - ان ا ىرارطلا ةاَمَسِرب 641
 بص ينصتنب مود ارحاطو قاعد ماهتسم عد ل اهكرالا
 هل رب ارا مات مالكا نع 0
 0 دوا وعماد

 اكبر تس مط امرت اهيلنك ناصال رضوي ظ
 مب اوجو ترطب يهبصنرط افلا لي ريض لاكش
 كرمك: هامار هنو ' هدصا رماني اهتز او سبح !داربا "يآ

 ةشراو ون اطاهنمشيل ١ يبل هلم 1
 و كرم هنأ ير هاو لفظ لَ جلاش دل هوم
 ارت اهتدل وتم ةضوس وكب انعياس كوع ثا نءارج م يرسم
  ة لوو ةئاضد نوف علل ارلا ةردصو م ءيرلدلا
 لاو اطد يللا ةضتدك د ثاب انفال ل دمتم اعلا
 ١١ صررطعا ةمناو لص مستو علا اهنم وكيل يا معطي

 ىسرانل اوغوبا ”دشس !امرعاشلال يي /
 ءايزءاهبع دسللا اهبصاعو از ي ديهس

 ناو ضر يضر هازل ةقفل هك هلاوطوم
 محس اواو اين يضع اج ي' اهب بوضلم هنا مبا وج ولسا
 تبرير رلا كولا اود اهلا و ص عع هملا داهيحر تتم سيل

 وسائل و العّرصو اودْسَوَ راو  كفاطت توصلا
 باج نكاح مصب وعرب ناره اغلا 22 وسم | م رح ل كش +, لا وصوم
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 مروفيموتارجالطلاو روس بولو: هللا هلئاصُي العض وار اهنا
 سسسسسل اكل سم 20100 ماقاهيلاوو مسا ثول هئاص اب

 ا وو كسفإ عود ربل صوت د اه تبا
 رعت صاطلاو ودم 000 ” هذ اكن الاوموم
 دوب ةاسزمرما وبن يمر زرسايإعنا هباوج و تر
 بركات يبار ا راو لعملا 200 نما يف 1

 بمص * ثصو اهرب ص خنت هلصع نب 'اياو وصسمو

 ١ رتهسه وواصل هلو ىت قر سك راد انينج ةسلب وجو
 ؟ريواصرا ةًدص ب رمد متت هاله رتتم مرج ٌءزاكالا

 ذدلز اهب مرذ هرب نيصيل هش! ىصم او هلم لا وف اهلا نعل دب ر درج ها
 هلوتدملا هم اهل هماورل رلاكر الا تسدعص وار ان تصف اه ير

 ريطاسالاص ايشراتلاولا ران رضا اما و! اما
 هايج رب ب وهند يتبرع لأ الاسلاك ل
 رايات اب ميدل ناز داليفيبا انياب ا
 رم ال بت

 يسار 20 هني اروع
 اهوعتاوبا و 2 اعل هجيني هاما رون هدر 2 لاوكالا
 جوت عب رادبا تيب 'لبعب ىنمسو عب لا رز ء ودعي يفك م لماسومخ

 رثشا) وم ص ١و مو ماك ا سلاو تكل وب لاهضعب دولا ب 85 اا لل تادصمل فاه ضعي لم ادام م
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 - -- 7-5 ع يسم ساس يو يك جور لح مس ا ل دعم دع و

 هباوج و ذاب مهن نر هال او ىيباد كضارج هيت لاك ل'
 ىوك نم ليططاص لش كوك دل وق د هش ال !اهنم ماب ف يار 4
 و ايرز ثب' يول ا نايياوب د تابوهطمر نيل اير عنا ديو

 هلت لا صدر انخلا يوكى ا تاو

 راو اَهلنَي عضو
 1 ا ا هبط لاكشالا
 يا عاجلاوك هرمي لعانو طهي اههاسي دد طنا هباوج و اههعيس
 به او ب دلل او صو ثيما ع لها و وعم اس هل رد اد اهحعي
 هدلاو رادو طيعس اب ذكيا ضر عصف اهنا رصاخو ايبعس

 1210110 سس لاب هرم بط دعس 0 701 اوت نبك طسو مع اولاهسو مي جس

 | توا يعبلامضا قارمزتو كه منر كرا

 ريتام وكر بكه سكت دنا هبا وجو لعادل او ئاطب وعم

 0 ا و هل اريج نك لسع هل وق ياكلا

 تحب طوع و هنعللا نم صام لمص علا ياهي ا رج د نعب
 هلو يكس اكلا نمد ع اى ا ياك هس عرس هملا دبغ يبس

 هيل بار اطاب ر هرج دم اوطشننب مولود طحاخو عحرل اسري م

 يوفر و اشم هلا وعم الا نم صان لمص ابان اوي اوجو
 يلو تيل اب هساربع حاط اًط ولاول سلا «فيزوم امون ويامن |

 ياللا رك و صو حصا هدلاو يوناو دعبل يبا

 ع 2 4 0 9 0

 ١ مكودسل ويرما 7 نيم ءاعلا



0 0 

 رم دي م اَكَبَدليِبط يملا
 وول ةمبح تملططاف 1

 هس ل اهم الا 00 اًتبلأاماو هير اج القل والا تيبااما
 م اهنا هسا صو وسب همشيضتينر هاف وار وروامن
 ايداع و سس اب كتسإل رب شيلا دال ين الان افلا

 وفم تاتي 1 اوم شسوي صواب دارا
 ي اتم الو رطرس ون طر اللا ور هيلع لاكن الا
 رجال جرس ةوعب فرم ب ودل يدان ناب رمان ا هب ارجو
 هيي لف د يد معا 4 داون رطتتت اهن الون لا

 تير اراه ذسد ندير كي
 ماوطتنيراطلاو جلاب اح دل رم صرحا صم هم لكك الا

 فرص مدري ءاشم تاع هل وق اوي اوجو (لسرد ب رم

 هباوجو رماك بص دي ر ارم اعاده د هل وعن انين 'لاوع الرج

 يمس هنزل بريا بزطوبللا ة اهل 'ثملص اممم كرم نا
 دكوكارماع يرن ةاحرب رئت ار لعاث لم اوك و طرص ب : وو

 يعلاطمع هرغش اا نك 2 درت جر م براص

 زر اهلا كو هب 0
 امص تيرس م' بتايا ماعز تك كم

 هويه ورم و يمني ههاظلاورهشم بط هع ل هال هو
 داهسلا همخر نادل لاكش كاويط ل > وعسسا هل اوك بوصل

 | همس اوكف وقر موس هبا صد لكب ب وعسى ١ طنب زحاظلاو



 راها ياو يفا ينور >2 كر هب وار المع راها د د اجب لعاف
 لس ماج منفذ مول سة اسوا

 | ةدادوت..طودموينيل ابرك وم رع ءرطو هور انوع ترك كلل عك ذ معد
 يا دعيه هيلا دلو هللا

 نينالاب ع نخل / 7 النمط اس لمض نا هل رش ل ان
 ةتاوراح هلاود ةسومش .اذو كبح لاف ول اوك ورم هاو
 ' رىا نيس هساوا ارائك هن وك لاه اكرر هيلا نعاس ط د
 نيل نان ايبالا ضصززلا ايو ث اكنلاةج ةموسول ا داسرلا تن
 ينضب ناريس كرما حر وهون اكسل و وعسسم 0 نبأ ريتا يف يرسم
 مف هير ةَيبر طك بلاد اننا يوكمالا ايمن جاهم حاصلابل يس سراخلا

 دعست نيالا هلو ٌةوُصم اب رل يد د طخ فم / ثمل و مي لا وأ و هل هن ١

 وبن ازوئلااهن بوز قو اهتاتك أو كر
 ةعيس َةسسر هل صو لالا وسر هل ع بير كلك

 انساب نص رنا اسخإ ئلاو نيئياسو نصسسو

 نال هير اتضو اهم انش

 نيفاعنالرررلر ىو عسا مخ

// 
 ابرك هيب 22 ليس | ١ انونض ل ديراب اة ل كالا

 ماحس هما عيون يك تل رمد

 ١نإلن ومر دممل رس ناذل١ ل قلع ةرعارلا ان الس ج و

 و ا اسم قلم ١ نحر يلا هلم... . همام ىرجرم نال لا

 يلح لا
2 

 4 ده د 8 /8 بنو يحصل ب ءجاجدح#
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